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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ* (economic distributions) – вж.
обобщена икономическа функция.
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (economic growth) (*) – нарастване на обема
на икономическите ингредиенти (на ингредиентното икономическо богатство) в някакъв икономически обект [обектен икономически растеж* (object
economic growth)], респ. в отразяващата го икономическа система [системен
икономически растеж* (system economic growth)]. Когато икономическият
растеж се интерпретира като (респ. се отъждествява с) функционирането на
икономическата система, тогава той е нарастване на обема на икономическия
ингредер (изхода) на тази система, който е вид икономически ингредиент и е
ингредер на икономическия растеж. Отчита се по отношение на определена
независима променлива, към която се идентифицира икономическият процес,
реализиращ икономическия растеж. В случай че независимата променлива е
времето, е налице времеви икономически растеж* (temporal economic
growth). Ако тя не е времето, тогава е налице невремеви икономически растеж* (non-temporal economic growth). Ако не е посочено друго, под икономически растеж обикновено се подразбира времевият икономически растеж. В
по-широк аспект под икономически растеж се схваща всяка промяна на обема на икономическите ингредиенти (на икономическото богатство). Тогава се
разграничават положителен икономически растеж – когато има нарастване на
богатството, отрицателен икономически растеж – когато има намаляване на
богатството, и нулев икономически растеж – когато няма промяна в обема на
богатството. Ако не е посочено друго, под икономически растеж обикновено
се подразбира положителният икономически растеж. Измерва се с темпа на
прираста dY/Y на съответния икономически ингредиент Y, означаван като темп
на икономическия растеж и изразяван обикновено в процент или в коефициент.
Икономическият растеж се изследва, изучава и интерпретира с помощта
на моделите на икономическия растеж, централно място сред които заемат
производствените икономически функции. За целта се използват такива производствени функции като динамичната собствено-производствена икономическа функция (в т.ч. и динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция), динамичната продуктово-полезностна
диспозиционна икономическа функция [в т.ч. и динамичната биматимна полезностна икономическа функция (същото като динамична двупродуктова ма1
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динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция
[в т.ч. и динамичната биматимна стойностна икономическа функция (същото
като динамична двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция)], динамичната ингредиентна икономическа функция (в т.ч. и динамичната степенна ингредиентна икономическа функция) и други.
За разлика от икономическите ингредери, икономическите ингредори на
системата, функционирането на която се интерпретира като растеж, са ингредори (предпоставки, условия или причини) на икономическия растеж. Обикновено се означават като фактори на икономическия растеж, само частен случай на които са производствените икономически фактори. Те могат да бъдат
групирани в няколко класификации. Според едната те се подразделят на идентифицирани и неидентифицирани. Идентифицирани фактори на икономическия растеж са тези, за които е установен техният обем и затова може непосредствено да се определи тяхното въздействие върху растежа. Те са идентифицирани ингредори на растежа и обикновено се означават като отделни или самостоятелни фактори на икономическия растеж (самостоятелно действащи)
(каквито например са трудовият производствен икономически фактор и физическият производствен икономически фактор). Неидентифицирани фактори на икономическия растеж са тези, за които не е установен техният обем и
затова може само опосредствено да се определи тяхното въздействие върху
растежа. Те са неидентифицирани ингредори на растежа и обикновено се означават като несамостоятелни фактори на икономическия растеж (несамостоятелно действащи). Несамостоятелните (неидентифицираните) фактори на
растежа обикновено въздействуват върху него посредством непосредственото
си влияние върху действието на част от или на всички самостоятелни (идентифицирани) фактори (каквито са например техническия прогрес и предприемачеството) или чрез влиянието си върху действието на други несамостоятелни
фактори (каквато е например икономическата политика и структурното преустройство на икономиката). Ако в крайна сметка опосредстваното въздействие
на някои несамостоятелни фактори се разпрострира върху непосредственото
действие на цялата съвкупност от самостоятелни фактори, тогава те се определят като всеобщи фактори на икономическия растеж (всеобщо действащи)
(каквито например са техническият прогрес, разпределението на доходите,
икономическата политика, структурното преустройство на икономиката и други).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според друга класификация факторите на растежа се делят на основни и
допълнителни. Към основните фактори на икономическиа растеж се числят
(а) всички самостоятелни фактори (трудовите и физическите фактори) (основно действащи) и (б) онази част от несамостоятелните фактори, които непосредствено влияят върху самостоятелните фактори (техническият прогрес и
предприемачеството). Към допълнителните фактори на икономическиа растеж (дипълнително действащи) се числи останалата част от несамостоятелните фактори – тези, които влияят върху действието на други несамостоятелни
фактори и едва посредством тях – върху действието на самостоятелните фактори (икономическата политика и структурното преустройство на икономиката).
Според трета класификация факторите на растежа се делят на екстензивни, екстратензивни, интензивни и детензивни (дезинтензивни). Всеки фактор
от горните две класификации може да се проявява като екстензивен, като интензивен и като детензивен. В този смисъл може да се говори за екстензивно,
интензивно и детензивно действие на факторите на икономическия растеж.
Като какъв ще се реализира съответният фактор – в крайна сметка това зависи
от начина на съединяването на основните фактири на растежа и от техния
принос във формрането на икономическата ефективност (най-вече тази на
производството). В случаите, когато те не съдействуват за промяна на икономическата креатевност (в т.ч. и ефективност), съответните фактори се проявяват като екстензивни фактори на икономическия растеж (екстензивно действащи). Към това се отнася обемното разширяване на факторите. В случаите,
когато факторите на растежа съдействуват за повишаване на креативността (в
т.ч. и на ефективността), те се проявяват като интензивни фактори на икономическия растеж (интензивно действащи). Тук се отнася подобряването на
качеството на съответните фактори чрез внедряване на постиженията на техническия прогрес и структурно преустройство на икономиката (нараства производителността на съответните фактори). При определени обстоятелства като
интензивен фактор може да се окаже и мащабът на заетите ресурси (вж. мащаб
на производството). Например концентрацията на производството предизвиква нарастване на мащабите на производствените фактори (трудовите и физическите), което само по себе си поражда в определени граници условия за тяхното по-икономично изразходване. В случаите, когато факторите на растежа
съдействуват за намаляване на креанивността (в т.ч. и на ефективността), те се
проявяват като детензивни фактори на икономическия растеж (същото като
дезинтензивни фактори на икономическия растеж) (т.е. детензивно или още
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дезинтензивно действащи) (например поради влошаване на организацията на
производството и труда, на социалните условия и т.н.). Разграничаването на
факторите на екстензивни, интензивни и детензивни [респ. на екстензивно
действие, интензивно действие и детензивно (дезиинтензивно) действие на
факторите] определя основната класификация на икономическия растеж,
според която той се подразделя на екстензивен икономически растеж, интензивен икономически растеж и детензивен икономически растеж (същото като
дезинтензивен икономически растеж). В своята общност интензивният и детензивният икономически растеж образуват понятието за екстратензивен
икономически растеж, на когото те са разновидности. Вж. още типология на
икономическия растеж.
Според четвърта класификация те се делят на текущи фактори на икономическия растеж* (flowing factors of the economic growth) – когато като ингредори са текущи икономически блага (например трудът), и интегрални
фактори на икономическия растеж* (integral factors of the economic growth) –
когато като ингредори са интегрални икономически блага (например работната
сила).
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически растеж, мезоикономически растеж (mesoeconomic
growth) и макроикономически растеж. Ако не е посочено друго, под икономически растеж обикновено се подразбира макроикономическият растеж, в
частност – продуктовият макроикономически растеж. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават инидивидуален икономически растеж (individual economic growth), фирмен икономически растеж (firm economic growth), обществен икономически растеж (social
economic growth) и т.н. Според ингредиентната икономическа реализиуемост
се разграничават фактически икономически растеж (factual economic
growth), прогнозен икономически растеж (prognostic economic growth), планиран икономически растеж (planned economic growth.
Според ингредиентната икономическа абстрахируемост се разграничават субстанциален икономически растеж* (substantial economic growth), ресурсно-субстанциален икономически растеж* (resource-substantial economic
growth), възпроизводствен икономически растеж* (reproductionall economic
growth) и други. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
към възпроизводствения растеж се числят: (1) производственият икономически растеж (production economic growth) [в т.ч. (а) продуктовият производствен икономически растеж (product production economic growth), обик4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено по подразбиране означаван накратко като продуктов икономически
растеж, – отнася до растежа на произвеждания в производството икономически продукт (към последния се числят производителният икономически продукт и консумативният продукт) и (б) факторов производствен икономически растеж (factor production economic growth), означаван накратко факторовн икономически растеж (factor economic growth), – отнася до растежа на
прилаганите в производството производствени икономически фактори [към
последните се числят трудовите производствени икономически фактори и
физическите производствени икономически фактори и затова факторният
растеж се подразделя на трудово-факторов икономически растеж (labourfactor economic growth) и физическо-факторов икономически растеж (physical-factor economic growth)]; (2) потребителният икономически растеж
(consumption economic growth) и други. Ако не е посочено друго, под икономически растеж обикновено се подразбира продуктовият икономически растеж.
Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават ценностен икономически растеж* (worth economic growth), стойностeн икономически растеж, полезностeн икономически растеж, натуралeн икономически растеж
(natural economic growth), специфичeн икономически растеж (specific economic growth), трудово-изразен икономически растеж* (labourly-expressed
economic growth), парично-изразен икономически растеж (monetarlyexpressed economic growth), ликвидно-изразен икономически растеж*
(liquidly-expressed economic growth), реално-изразен икономически растеж
(really-expressed economic growth), номинално-изразен икономически растеж* (nominally-expressed economic growth) и т.н.
Когато към горепосочените разновидности на икономическия растеж се
приложи критерият на ингредиентната икономическа равнищност се пораждат такива разновидности на растежа например като: (1) продуктов микроикономически растеж* (product microeconomic growth), факторов микроикономически растеж* (factor microeconomic growth), ценностен микроикономически растеж* (worth microeconomic growth), полезностен микроикономически растеж* (utility microeconomic growth), стойностен микроикономически растеж* (value microeconomic growth); (2) продуктов мезоикономически растеж* (product mesoeconomic growth), факторов мезоикономически растеж* (factor mesoeconomic growth), ценностен мезоикономически
растеж* (worth mesoeconomic growth), полезностен мезоикономически рас5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (utility mesoeconomic growth), стойностен мезоикономически растеж* (value mesoeconomic growth); (3) продуктов макроикономически растеж* (product macroeconomic growth), факторов макроикономически растеж* (factor macroeconomic growth), ценностен макроикономически растеж* (worth macroeconomic growth), полезностен макроикономически растеж* (utility macroeconomic growth), стойностен макроикономически растеж* (value macroeconomic growth).
Според броя на видовете ингредиенти (продукти, фактори, ценности), чиито икономически растеж се идентифицира, последният се подразделя на: (1)
едноингредиентен икономически растеж* (one-ingrediental economic growth)
(икономически растеж на един вид ингредиент) [в т.ч. едноингредиентен продуктов икономически растеж* (one-ingrediental product economic growth),
едноингредиентен факторов икономически растеж* (one-ingrediental factor
economic growth), едноингредиентен ценностен икономически растеж*
(one-ingrediental worth economic growth), едноингредиентен полезностен
икономически растеж* (one-ingrediental utility economic growth), едноингредиентен стойностен икономически растеж* (one-ingrediental value
economic growth)]; (2) двуингредиентен икономически растеж* (twoingrediental economic growth) (икономически растеж на два вида ингредиенти)
[в т.ч. двуингредиентен продуктов икономически растеж* (two-ingrediental
product economic growth), двуингредиентен факторов икономически растеж* (two-ingrediental factor economic growth), двуингредиентен ценностен
икономически растеж* (two-ingrediental worth economic growth), двуингредиентен полезностен икономически растеж* (two-ingrediental utility economic
growth), двуингредиентен стойностен икономически растеж* (twoingrediental value economic growth)]; (3) многоингредиентен икономически
растеж* (multiingrediental economic growth) (икономически растеж на много
видове ингредиенти) [в т.ч. многоингредиентен продуктов икономически
растеж* (multiingrediental product economic growth), многоингредиентен
факторов икономически растеж* (multiingrediental factor economic growth),
многоингредиентен ценностен икономически растеж* (multiingrediental
worth economic growth), многоингредиентен полезностен икономически
растеж* (multiing/rediental utility economic growth), многоингредиентен
стойностен икономически растеж* (multiingrediental value economic
growth)]. Ако не е посочено друго, под икономически растеж обикновено се
подразбира едноингредиентният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според броя на видовете икономически ресурси, чието използване обуславя (индуцира, формира, поддържа) растежа, последният се подразделя на: (1)
едноресурсен икономически растеж* (one-resource economic growth) [в т.ч.
еднофакторен продуктов икономически растеж* (one-factor product
economic growth) (той се моделира с еднофакторна производствена икономическа функция), еднопродуктов факторов икономически растеж* (oneproduct factor economic growth), еднопродуктов ценностен икономически
растеж* (one-product worth economic growth), еднопродуктов полезностен
икономически растеж* (one-product utility economic growth), еднопродуктов
стойностен икономически растеж* (one-product value economic growth)]
(последните четири се моделират с еднопродуктова производствена икономическа функция); (2) двуресурсен икономически растеж* (two-resource
economic growth) [в т.ч. двуфакторен продуктов икономически растеж*
(two-factor product economic growth) (той се моделира с двуфакторна производствена икономическа функция), двупродуктов факторов икономически
растеж* (two-product factor economic growth), двупродуктов ценностен икономически растеж* (two-product worth economic growth), двупродуктов полезностен икономически растеж* (two-product utility economic growth),
двупродуктов стойностен икономически растеж* (two-product value
economic growth)] (последните четири се моделират с двупродуктова производствена икономическа функция); (3) многоресурсен икономически растеж* (multiresource economic growth) [в т.ч. многофакторен продуктов икономически растеж* (multifactor product economic growth) (той се моделира с
могофакторна производствена икономическа функция), многопродуктов
факторов икономически растеж* (multiproduct factor economic growth), многопродуктов ценностен икономически растеж* (multiproduct worth
economic growth), многопродуктов полезностен икономически растеж*
(multiproduct utility economic growth), многопродуктов стойностен икономически растеж* (multiproduct value economic growth)] (последните четири се
моделират с многопродуктова производствена икономическа функция). Ако не
е посочено друго, под икономически растеж обикновено се подразбира двуресурсния (в т.ч. двуфакторния и двупродуктовия) икономически растеж.
Съчетаването на видовете икономически растеж според броя на видовете
ингредиенти и тези според броя на видовете ресурси поражда голям брой разновидности на икономическия растеж (по-подробно вж. в продуктов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономичеки
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж). Вж. също типология на икономическия растеж и бинарна типология на икономическия растеж.
Икономически растеж, който има постоянни параметри, подбрани по някакъв критерий, е стационарен икономически растеж. Обикновено такива параметри са постоянният темп на икономическия растеж y и постоянните темпове на прираста на икономическите ингредори (темпова стационарност), както и постоянните тензитети на икономическия растеж (тенизитетна стационарност), постоянните тензивности на икономическия растеж (тенизивностна
стационарност), постоянните коефициенти на еластичност на икономическия ингредер към икономическите ингредори (еластичностна стационарност) (вж. еластичност на икономическия ингредер към икономическия ингредор). Когато възприетият критерий е постоянният темп на растежа, е налице
устойчив икономически растеж като една от разнновидностите на стационарния растеж. В случай че някои от тези параметри са променливи величини, е
налице нестационарен икономически растеж.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически растеж се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски растеж* (consumptionary growth), стопански
растеж (protoeconomic growth), пазарно-икономически растеж* (marketlyeconomic growth) и финансово-пазарно-икономически растеж* (financiallymarketly-economic growth). Общо за всички тях е понятието за поддържащ
растеж* (sustenance /sustaining/ growth) (за растеж при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (economic growth) (ки) – във:
автономен полезностен икономически растеж;
автономен продуктов икономически растеж;
адиативен икономически растеж;
адибитензивен икономически растеж;
адибитензивиране на икономическия растеж;
адибитензивност на икономическия растеж;
адибитензивностен икономически растеж;
адибитензитет на икономическия растеж;
адибитензификация на икономическия растеж;
адибитертензивен икономически растеж;
адибитертензивиране на икономическия растеж;
адибитертензивност на икономическия растеж;
адибитертензивностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------адибитертензитет на икономическия растеж;
адибитертензификация на икономическия растеж;
адиекстензивен икономически растеж;
адиекстензивиране на икономическия растеж;
адиекстензивност на икономическия растеж;
адиекстензивностен икономически растеж;
адиекстензитет на икономическия растеж;
адиекстензификация на икономическия растеж;
адиекстертензивен икономически растеж;
адиекстертензивиране на икономическия растеж;
адиекстертензивност на икономическия растеж;
адиекстертензивностен икономически растеж;
адиекстертензитет на икономическия растеж;
адиекстертензификация на икономическия растеж;
адиекстратензивен икономически растеж;
адиекстратензивиране на икономическия растеж;
адиекстратензивност на икономическия растеж;
адиекстратензивностен икономически растеж;
адиекстратензитет на икономическия растеж;
адиекстратензификация на икономическия растеж;
адиинтертензивен икономически растеж;
адиинтертензивиране на икономическия растеж;
адиинтертензивност на икономическия растеж;
адиинтертензивностен икономически растеж;
адиинтертензитет на икономическия растеж;
адиинтертензификация на икономическия растеж;
адикатензивен икономически растеж;
адикатензивиране на икономическия растеж;
адикатензивност на икономическия растеж;
адикатензивностен икономически растеж;
адикатензитет на икономическия растеж;
адикатензификация на икономическия растеж;
адиквалитензивен икономически растеж;
адиквалитензивиране на икономическия растеж;
адиквалитензивност на икономическия растеж;
адиквалитензивностен икономически растеж;
адиквалитензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------адиквалитензификация на икономическия растеж;
адиквантитензивен икономически растеж;
адиквантитензивиране на икономическия растеж;
адиквантитензивност на икономическия растеж;
адиквантитензивностен икономически растеж;
адиквантитензитет на икономическия растеж;
адиквантитензификация на икономическия растеж;
адикотензивен икономически растеж;
адикотензивиране на икономическия растеж;
адикотензивност на икономическия растеж;
адикотензивностен икономически растеж;
адикотензитет на икономическия растеж;
адикотензификация на икономическия растеж;
адикреатензивен икономически растеж;
адикреатензивиране на икономическия растеж;
адикреатензивност на икономическия растеж;
адикреатензивностен икономически растеж;
адикреатензитет на икономическия растеж;
адикреатензификация на икономическия растеж;
адиоптензивен икономически растеж;
адиоптензивиране на икономическия растеж;
адиоптензивност на икономическия растеж;
адиоптензивностен икономически растеж;
адиоптензитет на икономическия растеж;
адиоптензификация на икономическия растеж;
адиретензивен икономически растеж;
адиретензивиране на икономическия растеж;
адиретензивност на икономическия растеж;
адиретензивностен икономически растеж;
адиретензитет на икономическия растеж;
адиретензификация на икономическия растеж;
адифитензивен икономически растеж;
адифитензивиране на икономическия растеж;
адифитензивност на икономическия растеж;
адифитензивностен икономически растеж;
адифитензитет на икономическия растеж;
адифитензификация на икономическия растеж;
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------адихомеотензивен икономически растеж;
адихомеотензивиране на икономическия растеж;
адихомеотензивност на икономическия растеж;
адихомеотензивностен икономически растеж;
адихомеотензитет на икономическия растеж;
адихомеотензификация на икономическия растеж;
аизотропен икономически растеж;
аизотропно-битензивен икономически растеж;
аизотропно-битертензивен икономически растеж;
аизотропно-екстензивен икономически растеж;
аизотропно-екстертензивен икономически растеж;
аизотропно-екстратензивен икономически растеж;
аизотропно-интертензивен икономически растеж;
аизотропно-катензивен икономически растеж;
аизотропно-квалитензивен икономически растеж;
аизотропно-квантитензивен икономически растеж;
аизотропно-котензивен икономически растеж;
аизотропно-креатензивен икономически растеж;
аизотропно-оптензивен икономически растеж;
аизотропно-ретензивен икономически растеж;
аизотропно-фитензивен икономически растеж;
аизотропно-хомеотензивен икономически растеж;
аналитична бинарна типология на битензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
аналитична бинарна типология на икономическия растеж;
аналитична бинарна типология на котензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
аналитична бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
аналитична бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
аналитична бинарна типология на фитензивностния икономическия
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж);
анизотропен икономически растеж;
анизотропно-битензивен икономически растеж;
анизотропно-битертензивен икономически растеж;
анизотропно-екстензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------анизотропно-екстертензивен икономически растеж;
анизотропно-екстратензивен икономически растеж;
анизотропно-интертензивен икономически растеж;
анизотропно-катензивен икономически растеж;
анизотропно-квалитензивен икономически растеж;
анизотропно-квантитензивен икономически растеж;
анизотропно-котензивен икономически растеж;
анизотропно-креатензивен икономически растеж;
анизотропно-оптензивен икономически растеж;
анизотропно-ретензивен икономически растеж;
анизотропно-фитензивен икономически растеж;
анизотропно-хомеотензивен икономически растеж;
антинеутрален автономен полезностен икономически растеж (същото
като интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически
растеж);
антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
антинеутрален автономен продуктов икономически растеж по Хикс,
Дж. (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж.
Хикс);
антинеутрален автономен стойностен икономически растеж (същото
като интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически
растеж);
антинеутрален небалансиран двупродуктов икономически растеж (в
макр.) (същото като еднофакторнообусловен небалансиран двупродуктов икономически растеж (в макр.));
антинеутрален полезностен икономически растеж;
антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на еластичността на заместването на икономическите фактори (същото като субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж);
антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на еластичността на продукта към икономическия фактор (същото като еластичностно-антинеутрален продуктов икономически растеж);
антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на пределната норма на факторното заместване (същото като интензивностноантинеутрален продуктов икономически растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на
средната факторна икономическа осигуреност (същото като екстензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж);
антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на съотношението между еластичностите на продукта към икономическите фактори (същото като ефективностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж);
антинеутрален продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото
като трудово-еластичностно-антинеутрален продуктов икономически растеж);
антинеутрален продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото
като физическо-еластичностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж);
антинеутрален продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.;
антинеутрален продуктов икономически растеж;
антинеутрален стойностен икономически растеж;
балансиран битензитет на икономическия растеж;
балансиран битертензитет на икономическия растеж;
балансиран екстензитет на икономическия растеж;
балансиран екстертензитет на икономическия растеж;
балансиран екстратензитет на икономическия растеж;
балансиран интертензитет на икономическия растеж;
балансиран катензитет на икономическия растеж;
балансиран квалитензитет на икономическия растеж;
балансиран квантитензитет на икономическия растеж;
балансиран котензитет на икономическия растеж;
балансиран креатензитет на икономическия растеж;
балансиран оптензитет на икономическия растеж;
балансиран ретензитет на икономическия растеж;
балансиран фитензитет на икономическия растеж;
балансиран хомеотензитет на икономическия растеж;
балансирана битензивност на икономическия растеж;
балансирана битертензивност на икономическия растеж;
балансирана екстензивност на икономическия растеж;
балансирана екстертензивност на икономическия растеж;
балансирана екстратензивност на икономическия растеж;
балансирана интертензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансирана катензивност на икономическия растеж;
балансирана квалитензивност на икономическия растеж;
балансирана квантитензивност на икономическия растеж;
балансирана котензивност на икономическия растеж;
балансирана креатензивност на икономическия растеж;
балансирана оптензивност на икономическия растеж;
балансирана ретензивност на икономическия растеж;
балансирана фитензивност на икономическия растеж;
балансирана хомеотензивност на икономическия растеж;
балансирано битензивиране на икономическия растеж;
балансирано битертензивиране на икономическия растеж;
балансирано екстензивиране на икономическия растеж;
балансирано екстертензивиране на икономическия растеж;
балансирано екстратензивиране на икономическия растеж;
балансирано интертензивиране на икономическия растеж;
балансирано катензивиране на икономическия растеж;
балансирано квалитензивиране на икономическия растеж;
балансирано квантитензивиране на икономическия растеж;
балансирано котензивиране на икономическия растеж;
балансирано креатензивиране на икономическия растеж;
балансирано оптензивиране на икономическия растеж;
балансирано ретензивиране на икономическия растеж;
балансирано суббитензивиране на икономическия растеж;
балансирано суббитертензивиране на икономическия растеж;
балансирано субекстензивиране на икономическия растеж;
балансирано субекстертензивиране на икономическия растеж;
балансирано субекстратензивиране на икономическия растеж;
балансирано субинтертензивиране на икономическия растеж;
балансирано субкатензивиране на икономическия растеж;
балансирано субквалитензивиране на икономическия растеж;
балансирано субквантитензивиране на икономическия растеж;
балансирано субкотензивиране на икономическия растеж;
балансирано субкреатензивиране на икономическия растеж;
балансирано субоптензивиране на икономическия растеж;
балансирано субретензивиране на икономическия растеж;
балансирано субфитензивиране на икономическия растеж;
балансирано субхомеотензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансирано фитензивиране на икономическия растеж;
балансирано хомеотензивиране на икономическия растеж;
балансирано-битензивностен икономически растеж;
балансирано-битертензивностен икономически растеж;
балансирано-екстензивностен икономически растеж;
балансирано-екстертензивностен икономически растеж;
балансирано-екстратензивностен икономически растеж;
балансирано-интертензивностен икономически растеж;
балансирано-катензивностен икономически растеж;
балансирано-квалитензивностен икономически растеж;
балансирано-квантитензивностен икономически растеж;
балансирано-котензивностен икономически растеж;
балансирано-креатензивностен икономически растеж;
балансирано-оптензивностен икономически растеж;
балансирано-ретензивностен икономически растеж;
балансирано-фитензивностен икономически растеж;
балансирано-хомеотензивностен икономически растеж;
безналичен битензитет на икономическия растеж;
безналичен битертензитет на икономическия растеж;
безналичен екстензитет на икономическия растеж;
безналичен екстертензитет на икономическия растеж;
безналичен екстратензитет на икономическия растеж;
безналичен икономически растеж (същото като нулев икономически растеж);
безналичен интертензитет на икономическия растеж;
безналичен катензитет на икономическия растеж;
безналичен квалитензитет на икономическия растеж;
безналичен квантитензитет на икономическия растеж;
безналичен котензитет на икономическия растеж;
безналичен креатензитет на икономическия растеж;
безналичен оптензитет на икономическия растеж;
безналичен ретензитет на икономическия растеж;
безналичен фитензитет на икономическия растеж;
безналичен хомеотензитет на икономическия растеж;
безналична битензивност на икономическия растеж;
безналична битертензивност на икономическия растеж;
безналична екстензивност на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------безналична екстертензивност на икономическия растеж;
безналична екстратензивност на икономическия растеж;
безналична интертензивност на икономическия растеж;
безналична катензивност на икономическия растеж;
безналична квалитензивност на икономическия растеж;
безналична квантитензивност на икономическия растеж;
безналична котензивност на икономическия растеж;
безналична креатензивност на икономическия растеж;
безналична оптензивност на икономическия растеж;
безналична ретензивност на икономическия растеж;
безналична фитензивност на икономическия растеж;
безналична хомеотензивност на икономическия растеж;
безналично-битензивен икономически растеж;
безналично-битензивностен икономически растеж;
безналично-битертензивен икономически растеж;
безналично-битертензивностен икономически растеж;
безналично-екстензивен икономически растеж;
безналично-екстензивностен икономически растеж;
безналично-екстертензивен икономически растеж;
безналично-екстертензивностен икономически растеж;
безналично-екстратензивен икономически растеж;
безналично-екстратензивностен икономически растеж;
безналично-интертензивен икономически растеж;
безналично-интертензивностен икономически растеж;
безналично-катензивен икономически растеж;
безналично-катензивностен икономически растеж;
безналично-квалитензивен икономически растеж;
безналично-квалитензивностен икономически растеж;
безналично-квантитензивен икономически растеж;
безналично-квантитензивностен икономически растеж;
безналично-котензивен икономически растеж;
безналично-котензивностен икономически растеж;
безналично-креатензивен икономически растеж;
безналично-креатензивностен икономически растеж;
безналично-оптензивен икономически растеж;
безналично-оптензивностен икономически растеж;
безналично-ретензивен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------безналично-ретензивностен икономически растеж;
безналично-фитензивен икономически растеж;
безналично-фитензивностен икономически растеж;
безналично-хомеотензивен икономически растеж;
безналично-хомеотензивностен икономически растеж;
бинарна типология на икономическия растеж;
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж);
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
битензивен икономически растеж;
битензивиране на икономическия растеж;
битензивност на икономическия растеж;
битензивностен икономически растеж;
битензитет на икономическия растеж;допълващ тензитет на икономическия растеж (същото като котензитет на икономическия растеж);
битензификация на икономическия растеж;
битернална типология на битертензивностния икономическия растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж);
битернална типология на екстертензивностния икономическия растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж);
битернална типология на икономическия растеж;
битернална типология на интертензивностния икономическия растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж);
битернална типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж);
битернална типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж);
битернално-аизотропен икономически растеж;
битернално-анизотропен икономически растеж;
битернално-изотропен икономически растеж;
битернално-изохипогенен икономически растеж;
битернално-нормален икономически растеж;
битернално-преходен икономическия растеж;
битернално-хеогенен икономически растеж;
битернално-хетерогенен икономически растеж;
битернално-хигенен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------битернално-хипергенен икономически растеж;
битернално-хипогенен икономически растеж;
битернално-хомогенен икономически растеж;
битертензивен икономически растеж;
битертензивиране на икономическия растеж;
битертензивност на икономическия растеж;
битертензивностен икономически растеж;
битертензитет на икономическия растеж;
битертензификация на икономическия растеж;
времеви икономически растеж – вж. икономически растеж;
всеобщ фактор на икономическия растеж;
всестранен икономически растеж;
възходящ икономически растеж (същото като положителен икономически растеж);
външен тензитет на икономическия растеж (същото като интертензитет на икономическия растеж);
външен фактор на икономическия растеж I;
външен фактор на икономическия растеж II;
външен фактор на икономическия растеж;
външна тензивност на икономическия растеж (същото като интертензивност на икономическия растеж);
вътрешен тензитет на икономическия растеж (същото като интертензитет на икономическия растеж);
вътрешен фактор на икономическия растеж I;
вътрешен фактор на икономическия растеж II;
вътрешен фактор на икономическия растеж;
вътрешена тензивност на икономическия растеж (същото като интертензивност на икономическия растеж);
двуполезностен икономически растеж;
двупродуктов икономически растеж (в макр.);
двупродуктов икономически растеж;
двустойностен икономически растеж;
двуфакторнообусловен балансиран двупродуктов икономически растеж
(в макр.);
деабитензивен икономически растеж;
деабитензивиране на икономическия растеж;
деабитензивност на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------деабитензивностен икономически растеж;
деабитензитет на икономическия растеж;
деабитензификация на икономическия растеж;
деабитертензивен икономически растеж;
деабитертензивиране на икономическия растеж;
деабитертензивност на икономическия растеж;
деабитертензивностен икономически растеж;
деабитертензитет на икономическия растеж;
деабитертензификация на икономическия растеж;
деаекстензивен икономически растеж;
деаекстензивиране на икономическия растеж;
деаекстензивност на икономическия растеж;
деаекстензивностен икономически растеж;
деаекстензитет на икономическия растеж;
деаекстензификация на икономическия растеж;
деаекстертензивен икономически растеж;
деаекстертензивиране на икономическия растеж;
деаекстертензивност на икономическия растеж;
деаекстертензивностен икономически растеж;
деаекстертензитет на икономическия растеж;
деаекстертензификация на икономическия растеж;
деаекстратензивен икономически растеж;
деаекстратензивиране на икономическия растеж;
деаекстратензивност на икономическия растеж;
деаекстратензивностен икономически растеж;
деаекстратензитет на икономическия растеж;
деаекстратензификация на икономическия растеж;
деаинтертензивен икономически растеж;
деаинтертензивиране на икономическия растеж;
деаинтертензивност на икономическия растеж;
деаинтертензивностен икономически растеж;
деаинтертензитет на икономическия растеж;
деаинтертензификация на икономическия растеж;
деакатензивен икономически растеж;
деакатензивиране на икономическия растеж;
деакатензивност на икономическия растеж;
деакатензивностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------деакатензитет на икономическия растеж;
деакатензификация на икономическия растеж;
деаквалитензивен икономически растеж;
деаквалитензивиране на икономическия растеж;
деаквалитензивност на икономическия растеж;
деаквалитензивностен икономически растеж;
деаквалитензитет на икономическия растеж;
деаквалитензификация на икономическия растеж;
деаквантитензивен икономически растеж;
деаквантитензивиране на икономическия растеж;
деаквантитензивност на икономическия растеж;
деаквантитензивностен икономически растеж;
деаквантитензитет на икономическия растеж;
деаквантитензификация на икономическия растеж;
деакотензивен икономически растеж;
деакотензивиране на икономическия растеж;
деакотензивност на икономическия растеж;
деакотензивностен икономически растеж;
деакотензитет на икономическия растеж;
деакотензификация на икономическия растеж;
деакреатензивен икономически растеж;
деакреатензивиране на икономическия растеж;
деакреатензивност на икономическия растеж;
деакреатензивностен икономически растеж;
деакреатензитет на икономическия растеж;
деакреатензификация на икономическия растеж;
деаоптензивен икономически растеж;
деаоптензивиране на икономическия растеж;
деаоптензивност на икономическия растеж;
деаоптензивностен икономически растеж;
деаоптензитет на икономическия растеж;
деаоптензификация на икономическия растеж;
деаретензивен икономически растеж;
деаретензивиране на икономическия растеж;
деаретензивност на икономическия растеж;
деаретензивностен икономически растеж;
деаретензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------деаретензификация на икономическия растеж;
деативен икономически растеж;
деафитензивен икономически растеж;
деафитензивиране на икономическия растеж;
деафитензивност на икономическия растеж;
деафитензивностен икономически растеж;
деафитензитет на икономическия растеж;
деафитензификация на икономическия растеж;
деахомеотензивен икономически растеж;
деахомеотензивиране на икономическия растеж;
деахомеотензивност на икономическия растеж;
деахомеотензивностен икономически растеж;
деахомеотензитет на икономическия растеж;
деахомеотензификация на икономическия растеж;
дебитензивен икономически растеж;
дебитензивиране на икономическия растеж;
дебитензивност на икономическия растеж;
дебитензивностен икономически растеж;
дебитензитет на икономическия растеж;
дебитензификация на икономическия растеж;
дебитертензивен икономически растеж;
дебитертензивиране на икономическия растеж;
дебитертензивност на икономическия растеж;
дебитертензивностен икономически растеж;
дебитертензитет на икономическия растеж;
дебитертензификация на икономическия растеж;
деекстензивен икономически растеж;
деекстензивиране на икономическия растеж;
деекстензивност на икономическия растеж;
деекстензивностен икономически растеж;
деекстензитет на икономическия растеж;
деекстензификация на икономическия растеж;
деекстертензивен икономически растеж;
деекстертензивиране на икономическия растеж;
деекстертензивност на икономическия растеж;
деекстертензивностен икономически растеж;
деекстертензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------деекстертензификация на икономическия растеж;
деекстратензивен икономически растеж (същото като детензивен икономически растеж);
деекстратензивен фактор на икономическия растеж (същото като детензивен фактор на икономическия растеж);
деекстратензивиране на икономическия растеж (същото като детензивиране на икономическия растеж);
деекстратензивност на икономическия растеж (същото като детензивност на икономическия растеж);
деекстратензивностен икономически растеж;
деекстратензитет на икономическия растеж (същото като детензитет
на икономическия растеж);
деекстратензификация на икономическия растеж (същото като детензификация на икономическия растеж);
дезинтензивен икономически растеж (същото като детензивен икономически растеж);
дезинтензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
дезинтензивен фактор на икономическия растеж (същото като дезтензивен фактор на икономическия растеж);
деинтертензивен икономически растеж;
деинтертензивиране на икономическия растеж;
деинтертензивност на икономическия растеж;
деинтертензивностен икономически растеж;
деинтертензитет на икономическия растеж;
деинтертензификация на икономическия растеж;
декатензивен икономически растеж;
декатензивиране на икономическия растеж;
декатензивност на икономическия растеж;
декатензивностен икономически растеж;
декатензитет на икономическия растеж;
декатензификация на икономическия растеж;
деквалитензивен икономически растеж;
деквалитензивиране на икономическия растеж;
деквалитензивност на икономическия растеж;
деквалитензивностен икономически растеж;
деквалитензитет на икономическия растеж;
деквалитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------деквантитензивен икономически растеж;
деквантитензивиране на икономическия растеж;
деквантитензивност на икономическия растеж;
деквантитензивностен икономически растеж;
деквантитензитет на икономическия растеж;
деквантитензификация на икономическия растеж;
декотензивен икономически растеж;
декотензивиране на икономическия растеж;
декотензивност на икономическия растеж;
декотензивностен икономически растеж;
декотензитет на икономическия растеж;
декотензификация на икономическия растеж;
декреатензивен икономически растеж;
декреатензивиране на икономическия растеж;
декреатензивност на икономическия растеж;
декреатензивностен икономически растеж;
декреатензитет на икономическия растеж;
декреатензификация на икономическия растеж;
деоптензивен икономически растеж;
деоптензивиране на икономическия растеж;
деоптензивност на икономическия растеж;
деоптензивностен икономически растеж;
деоптензитет на икономическия растеж;
деоптензификация на икономическия растеж;
деретензивен икономически растеж;
деретензивиране на икономическия растеж;
деретензивност на икономическия растеж;
деретензивностен икономически растеж;
деретензитет на икономическия растеж;
деретензификация на икономическия растеж;
детензивен икономически растеж;
детензивен фактор на икономическия растеж;
детензивиране на икономическия растеж;
детензивност на икономическия растеж;
детензитет на икономическия растеж;
детензификация на икономическия растеж;
дефитензивен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефитензивиране на икономическия растеж;
дефитензивност на икономическия растеж;
дефитензивностен икономически растеж;
дефитензитет на икономическия растеж;
дефитензификация на икономическия растеж;
дехомеотензивен икономически растеж;
дехомеотензивиране на икономическия растеж;
дехомеотензивност на икономическия растеж;
дехомеотензивностен икономически растеж;
дехомеотензитет на икономическия растеж;
дехомеотензификация на икономическия растеж;
допълващ фактор на икономическия растеж;
допълваща тензивност на икономическия растеж (същото като котензивност на икономическия растеж);
допълнителен фактор на икономическия растеж;
достатъчен битензитет на икономическия растеж;
достатъчен битертензитет на икономическия растеж;
достатъчен екстензитет на икономическия растеж;
достатъчен екстертензитет на икономическия растеж;
достатъчен екстратензитет на икономическия растеж;
достатъчен интертензитет на икономическия растеж;
достатъчен катензитет на икономическия растеж;
достатъчен квалитензитет на икономическия растеж;
достатъчен квантитензитет на икономическия растеж;
достатъчен котензитет на икономическия растеж;
достатъчен креатензитет на икономическия растеж;
достатъчен оптензитет на икономическия растеж;
достатъчен ретензитет на икономическия растеж;
достатъчен фитензитет на икономическия растеж;
достатъчен хомеотензитет на икономическия растеж;
достатъчна битензивност на икономическия растеж;
достатъчна битензификация на икономическия растеж;
достатъчна битертензивност на икономическия растеж;
достатъчна битертензификация на икономическия растеж;
достатъчна екстензивност на икономическия растеж;
достатъчна екстензификация на икономическия растеж;
достатъчна екстертензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчна екстертензификация на икономическия растеж;
достатъчна екстратензивност на икономическия растеж;
достатъчна екстратензификация на икономическия растеж;
достатъчна интертензивност на икономическия растеж;
достатъчна интертензификация на икономическия растеж;
достатъчна катензивност на икономическия растеж;
достатъчна катензификация на икономическия растеж;
достатъчна квалитензивност на икономическия растеж;
достатъчна квалитензификация на икономическия растеж;
достатъчна квантитензивност на икономическия растеж;
достатъчна квантитензификация на икономическия растеж;
достатъчна котензивност на икономическия растеж;
достатъчна котензификация на икономическия растеж;
достатъчна креатензивност на икономическия растеж;
достатъчна креатензификация на икономическия растеж;
достатъчна оптензивност на икономическия растеж;
достатъчна оптензификация на икономическия растеж;
достатъчна ретензивност на икономическия растеж;
достатъчна ретензификация на икономическия растеж;
достатъчна суббитензификация на икономическия растеж;
достатъчна суббитертензификация на икономическия растеж;
достатъчна субекстензификация на икономическия растеж;
достатъчна субекстертензификация на икономическия растеж;
достатъчна субекстратензификация на икономическия растеж;
достатъчна субинтертензификация на икономическия растеж;
достатъчна субкатензификация на икономическия растеж;
достатъчна субквалитензификация на икономическия растеж;
достатъчна субквантитензификация на икономическия растеж;
достатъчна субкотензификация на икономическия растеж;
достатъчна субкреатензификация на икономическия растеж;
достатъчна субоптензификация на икономическия растеж;
достатъчна субретензификация на икономическия растеж;
достатъчна субфитензификация на икономическия растеж;
достатъчна субхомеотензификация на икономическия растеж;
достатъчна фитензивност на икономическия растеж;
достатъчна фитензификация на икономическия растеж;
достатъчна хомеотензивност на икономическия растеж;
25

25

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчна хомеотензификация на икономическия растеж;
достатъчно битензивиране на икономическия растеж;
достатъчно битертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно екстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно екстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно екстратензивиране на икономическия растеж;
достатъчно интертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно катензивиране на икономическия растеж;
достатъчно квалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно квантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно котензивиране на икономическия растеж;
достатъчно креатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно оптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно ретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно суббитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно суббитертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субекстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субекстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субекстратензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субинтертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субкатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субквалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субквантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субкотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субкреатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субоптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субфитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно фитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно хомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-битензивностен икономически растеж;
достатъчно-битертензивностен икономически растеж;
достатъчно-екстензивностен икономически растеж;
достатъчно-екстертензивностен икономически растеж;
достатъчно-екстратензивностен икономически растеж;
достатъчно-интертензивностен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-катензивностен икономически растеж;
достатъчно-квалитензивностен икономически растеж;
достатъчно-квантитензивностен икономически растеж;
достатъчно-котензивностен икономически растеж;
достатъчно-креатензивностен икономически растеж;
достатъчно-оптензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващ битензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ екстензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ екстертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ екстратензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ катензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ котензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ оптензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ фитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ хомеотензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща екстензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща екстензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща екстертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща екстертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща екстратензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща екстратензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща катензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща катензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща котензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща котензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща оптензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща оптензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща суббитертензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субекстертензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща субекстратензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща субинтертензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаваща субквалитензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща субквантитензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субхомеотензификация на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаваща фитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща фитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща хомеотензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо екстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо екстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо екстратензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо оптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субекстертензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаващо субекстратензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субквантитензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-преобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо фитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо хомеотензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаващо-битензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-битертензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-екстензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-екстертензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-екстратензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-интертензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-катензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-квалитензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-квантитензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-котензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-креатензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-оптензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-ретензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-фитензивностен икономически растеж;
достатъчно-преобладаващо-хомеотензивностен икономически растеж;
достатъчно-ретензивностен икономически растеж;
достатъчно-фитензивностен икономически растеж;
достатъчно-хомеотензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостен битензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен битертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен екстензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен екстертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен екстратензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен интертензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен катензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен квалитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен квантитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен котензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен креатензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен оптензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен ретензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен фитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен хомеотензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна битензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна битертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна екстензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостна екстертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна екстратензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна интертензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна катензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна квалитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна квантитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна котензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна креатензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна оптензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна ретензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна фитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна хомеотензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно битензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно битертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно екстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно екстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно екстратензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно интертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно катензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно котензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно креатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно оптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно ретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостно субретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно фитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно хомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-битензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-битертензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-екстензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-екстертензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-екстратензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-интертензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-катензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-квалитензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-квантитензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-котензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-креатензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-оптензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-ретензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-фитензивностен икономически растеж;
достатъчно-цялостно-хомеотензивностен икономически растеж;
едностранен икономически растеж;
еднофакторнообусловен небалансиран двупродуктов икономически растеж (в макр.);
екзогенен полезностен икономически растеж;
екзогенен продуктов икономически растеж;
екзогенен стойностен икономически растеж;
екстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
екстензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
екстензивен икономически растеж;
екстензивен тензитет на икономическия растеж (същото като екстензитет на икономическия растеж);
екстензивен фактор на икономическия растеж;
екстензивиране на икономическия растеж;
екстензивна тензивност на икономическия растеж (същото като екстензивност на икономическия растеж);
екстензивност на икономическия растеж;
екстензивностен икономически растеж;
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален
ефективностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален
интензивностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален материално-интензивен полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален материално-интензивен стойностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален нематериално-интензивен полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален нематериално-интензивен стойностен
икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален
трудово-интензивен
продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален физическо-интензивен продуктов икономически растеж;
екстензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като неутрален автономен продуктов
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж по Дж. Хикс и като неутрален продуктов икономически
растеж по Дж. Хикс);
екстензивностно-неутрален
интензивностно-неутрален
автономен
стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален интензивностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
екстензивностно-неутрален материално-интензивен полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален материално-интензивен стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.);
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.);
екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
екстензивностно-неутрален трудово-интензивен продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстензивностно-неутрален физическо-интензивен продуктов икономически растеж;
екстензивностно-неутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
екстензитет на икономическия растеж;
екстензификация на икономическия растеж;
екстертензивен икономически растеж;
екстертензивиране на икономическия растеж;
екстертензивност на икономическия растеж;
екстертензивностен икономически растеж;
екстертензитет на икономическия растеж;
екстертензификация на икономическия растеж;
екстратензивен икономически растеж;
екстратензивен тензитет на икономическия растеж (същото като екстратензитет на икономическия растеж);
екстратензивен фактор на икономическия растеж;
екстратензивиране на икономическия растеж;
екстратензивна тензивност на икономическия растеж (същото като екстензивност на икономическия растеж);
екстратензивност на икономическия растеж;
екстратензивностен икономически растеж;
екстратензитет на икономическия растеж;
екстратензификация на икономическия растеж;
еластичностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
еластичностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
еластичностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
еластичностно-неутрален полезностен икономически растеж;
еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж;
еластичностно-неутрален стойностен икономически растеж;
ендогенен полезностен икономически растеж;
ендогенен продуктов икономически растеж;
ендогенен стойностен икономически растеж;
ефективен икономически растеж (в математическата икономика);
ефективност на икономическия растеж;
ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
ефективностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
зададен допълващ фактор на икономическия растеж;
зададен фиксиран фактор на икономическия растеж;
зададена битензивност на икономическия растеж;
зададена битертензивност на икономическия растеж;
зададена екстензивност на икономическия растеж;
зададена екстертензивност на икономическия растеж;
зададена екстратензивност на икономическия растеж;
зададена интертензивност на икономическия растеж;
зададена катензивност на икономическия растеж;
зададена квалитензивност на икономическия растеж;
зададена квантитензивност на икономическия растеж;
зададена котензивност на икономическия растеж;
зададена креатензивност на икономическия растеж;
зададена оптензивност на икономическия растеж;
зададена ретензивност на икономическия растеж;
зададена фитензивност на икономическия растеж;
зададена хомеотензивност на икономическия растеж;
задача за догонващия икономически растеж (вж. задача за икономическото преследване);
закрит икономически растеж (вж. бинарна типология на икономическия
растеж)
закрита релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж.
бинарна типология на икономическия растеж);
закрито-нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
застоен икономически растеж (същото като нулев икономически растеж);
затворен тензитет на икономическия растеж (същото като катензитет
на икономическия растеж);
затворена тензивност на икономическия растеж (същото като катензивност на икономическия растеж);
идентифициран фактор на икономическия растеж;
изотропен икономически растеж;
изотропно-битензивен икономически растеж;
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изотропно-битертензивен икономически растеж;
изотропно-екстензивен икономически растеж;
изотропно-екстертензивен икономически растеж;
изотропно-екстратензивен икономически растеж;
изотропно-интертензивен икономически растеж;
изотропно-катензивен икономически растеж;
изотропно-квалитензивен икономически растеж;
изотропно-квантитензивен икономически растеж;
изотропно-котензивен икономически растеж;
изотропно-креатензивен икономически растеж;
изотропно-оптензивен икономически растеж;
изотропно-ретензивен икономически растеж;
изотропно-фитензивен икономически растеж;
изотропно-хомеотензивен икономически растеж;
изохипогенен икономически растеж;
изохипогенно-битензивен икономически растеж;
изохипогенно-битертензивен икономически растеж;
изохипогенно-екстензивен икономически растеж;
изохипогенно-екстертензивен икономически растеж;
изохипогенно-екстратензивен икономически растеж;
изохипогенно-интертензивен икономически растеж;
изохипогенно-катензивен икономически растеж;
изохипогенно-квалитензивен икономически растеж;
изохипогенно-квантитензивен икономически растеж;
изохипогенно-котензивен икономически растеж;
изохипогенно-креатензивен икономически растеж;
изохипогенно-оптензивен икономически растеж;
изохипогенно-ретензивен икономически растеж;
изохипогенно-фитензивен икономически растеж;
изохипогенно-хомеотензивен икономически растеж;
изцяло-битензивен икономически растеж;
изцяло-битертензивен икономически растеж;
изцяло-екстензивен икономически растеж;
изцяло-екстертензивен икономически растеж;
изцяло-екстратензивен икономически растеж;
изцяло-инбитензивен икономически растеж;
изцяло-инбитертензивен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-инекстензивен икономически растеж;
изцяло-инекстертензивен икономически растеж;
изцяло-инекстратензивен икономически растеж;
изцяло-инкатензивен икономически растеж;
изцяло-инквалитензивен икономически растеж;
изцяло-инквантитензивен икономически растеж;
изцяло-инкотензивен икономически растеж;
изцяло-инкреатензивен икономически растеж;
изцяло-иноптензивен икономически растеж;
изцяло-инретензивен икономически растеж;
изцяло-интертензивен икономически растеж;
изцяло-инфитензивен икономически растеж;
изцяло-инхомеотензивен икономически растеж;
изцяло-катензивен икономически растеж;
изцяло-квалитензивен икономически растеж;
изцяло-квантитензивен икономически растеж;
изцяло-котензивен икономически растеж;
изцяло-креатензивен икономически растеж;
изцяло-оптензивен икономически растеж;
изцяло-реинтертензивен икономически растеж;
изцяло-ретензивен икономически растеж;
изцяло-фитензивен икономически растеж;
изцяло-хомеотензивен икономически растеж;
икономически растеж;
инбитензивен икономически растеж;
инбитензивиране на икономическия растеж;
инбитензивност на икономическия растеж;
инбитензивностен икономически растеж;
инбитензитет на икономическия растеж;
инбитензификация на икономическия растеж;
инбитертензивен икономически растеж;
инбитертензивиране на икономическия растеж;
инбитертензивност на икономическия растеж;
инбитертензивностен икономически растеж;
инбитертензитет на икономическия растеж;
инбитертензификация на икономическия растеж;
индуциран полезностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индуциран продуктов икономически растеж;
индуциран стойностен икономически растеж;
инекстензивен икономически растеж;
инекстензивиране на икономическия растеж;
инекстензивност на икономическия растеж;
инекстензивностен икономически растеж;
инекстензитет на икономическия растеж;
инекстензификация на икономическия растеж;
инекстертензивен икономически растеж;
инекстертензивиране на икономическия растеж;
инекстертензивност на икономическия растеж;
инекстертензивностен икономически растеж;
инекстертензитет на икономическия растеж;
инекстертензификация на икономическия растеж;
инекстратензивен икономически растеж (същото като интензивен икономически растеж);
инекстратензивен фактор на икономическия растеж (същото като интензивен фактор на икономическия растеж);
инекстратензивиране на икономическия растеж (същото като интензивиране на икономическия растеж);
инекстратензивност на икономическия растеж (същото като интензивност на икономическия растеж);
инекстратензивностен икономически растеж;
инекстратензитет на икономическия растеж (същото като интензитет
на икономическия растеж);
инекстратензификация на икономическия растеж (същото като интензификация на икономическия растеж);
инкатензивен икономически растеж;
инкатензивиране на икономическия растеж;
инкатензивност на икономическия растеж;
инкатензивностен икономически растеж;
инкатензитет на икономическия растеж;
инкатензификация на икономическия растеж;
инквалитензивен икономически растеж;
инквалитензивиране на икономическия растеж;
инквалитензивност на икономическия растеж;
инквалитензивностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инквалитензитет на икономическия растеж;
инквалитензификация на икономическия растеж;
инквантитензивен икономически растеж;
инквантитензивиране на икономическия растеж;
инквантитензивност на икономическия растеж;
инквантитензивностен икономически растеж;
инквантитензитет на икономическия растеж;
инквантитензификация на икономическия растеж;
инкотензивен икономически растеж;
инкотензивиране на икономическия растеж;
инкотензивност на икономическия растеж;
инкотензивностен икономически растеж;
инкотензитет на икономическия растеж;
инкотензификация на икономическия растеж;
инкреатензивен икономически растеж;
инкреатензивиране на икономическия растеж;
инкреатензивност на икономическия растеж;
инкреатензивностен икономически растеж;
инкреатензитет на икономическия растеж;
инкреатензификация на икономическия растеж;
иноптензивен икономически растеж;
иноптензивиране на икономическия растеж;
иноптензивност на икономическия растеж;
иноптензивностен икономически растеж;
иноптензитет на икономическия растеж;
иноптензификация на икономическия растеж;
инретензивен икономически растеж;
инретензивиране на икономическия растеж;
инретензивност на икономическия растеж;
инретензивностен икономически растеж;
инретензитет на икономическия растеж;
инретензификация на икономическия растеж;
интегралeн фактор на икономическия растеж;
интензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
интензивен икономически растеж на фирмата (в микр.);
интензивен икономически растеж;
интензивен фактор на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивиране на икономическия растеж;
интензивност на икономическия растеж;
интензивностно-антинеутрален автономен полезностен икономически
растеж;
интензивностно-антинеутрален автономен продуктов икономически
растеж (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по
Дж. Хикс);
интензивностно-антинеутрален автономен стойностен икономически
растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален
ефективностно-антинеутрален
стойностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален ефективностно-неутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален материално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван полезностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален нематериално-увеличаван стойностен
икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
интензивностно-антинеутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-материално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж;
интензивностно-материално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж;
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен
икономически растеж;
интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен стойностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален продуктов
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
интензивностно-неутрален трудово-увеличаван продуктов икономически
растеж;
интензивностно-неутрален физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензивностно-трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
интензивностно-физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж (същото като физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
интензитет на икономическия растеж;
интензификация на икономическия растеж;
интертензивен икономически растеж;
интертензивиране на икономическия растеж;
интертензивност на икономическия растеж;
интертензивностен икономически растеж;
интертензитет на икономическия растеж;
интертензификация на икономическия растеж;
инфитензивен икономически растеж;
инфитензивиране на икономическия растеж;
инфитензивност на икономическия растеж;
инфитензивностен икономически растеж;
инфитензитет на икономическия растеж;
инфитензификация на икономическия растеж;
инхомеотензивен икономически растеж;
инхомеотензивиране на икономическия растеж;
инхомеотензивност на икономическия растеж;
инхомеотензивностен икономически растеж;
инхомеотензитет на икономическия растеж;
инхомеотензификация на икономическия растеж;
капиталовоекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
капиталовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
капиталовообусловен трудовонебалансиран двупродуктов икономически
растеж (в макр.) (същото като капиталовоекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.));
катензивен икономически растеж;
катензивиране на икономическия растеж;
катензивност на икономическия растеж;
катензивностен икономически растеж;
катензитет на икономическия растеж;
катензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------качествен тензитет на икономическия растеж (същото като квалитензитет на икономическия растеж);
качествен фактор на икономическия растеж;
качествена тензивност на икономическия растеж (същото като квантитензивност на икономическия растеж);
квалитензивен икономически растеж;
квалитензивиране на икономическия растеж;
квалитензивност на икономическия растеж;
квалитензивностен икономически растеж;
квалитензитет на икономическия растеж;
квалитензификация на икономическия растеж;
квантитензивен икономически растеж;
квантитензивиране на икономическия растеж;
квантитензивност на икономическия растеж;
квантитензивностен икономически растеж;
квантитензитет на икономическия растеж;
квантитензификация на икономическия растеж;
количествен тензитет на икономическия растеж (същото като квантитензитет на икономическия растеж);
количествен фактор на икономическия растеж;
количествена тензивност на икономическия растеж (същото като квантитензивност на икономическия растеж);
котензивен икономически растеж;
котензивиране на икономическия растеж;
котензивност на икономическия растеж;
котензивностен икономически растеж;
котензитет на икономическия растеж;
котензификация на икономическия растеж;
креатензивен икономически растеж;
креатензивиране на икономическия растеж;
креатензивност на икономическия растеж;
креатензивностен икономически растеж;
креатензитет на икономическия растеж;
креатензификация на икономическия растеж;
креативна бинарна типология на екстензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------креативна бинарна типология на екстратензивностния икономическия растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на икономическия растеж;
креативна бинарна типология на креатензивностния икономическия
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
креативна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж);
креативно-аизотропен икономически растеж;
креативно-анизотропен икономически растеж;
креативно-изотропен икономически растеж;
креативно-изохипогенен икономически растеж;
креативно-нормален икономически растеж;
креативно-преходен икономическия растеж;
креативно-хеогенен икономически растеж;
креативно-хетерогенен икономически растеж;
креативно-хигенен икономически растеж;
креативно-хипергенен икономически растеж;
креативно-хипогенен икономически растеж;
креативно-хомогенен икономически растеж;
линия на битруфизния екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, положителен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
линия на битруфизния интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
линия на екстензивностно-антинеутралния продуктов икономически
растеж (вж. отрицателен трудово-изразходващ продуктов икономически
растеж, отрицателен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж, положителен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж,
положителен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на неутралноекстензивния двупродуктов икономически растеж (в
макр.);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------линия на нулевия битруфизен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
линия на нулевия двупродуктов икономически растеж (в микр.) (вж.
нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.));
линия на нулевия екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
линия на нулевия продуктов икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, нулев трудовоизразходващ продуктов икономически растеж, нулев физическо-изразходващ
продуктов икономически растеж);
линия на нулевия трудово-изразходващ продуктов икономически
растеж (вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на нулевия физическо-изразходващ продуктов икономически
растеж (вж. нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на отрицателния трудово-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. отрицателен трудово-изразходващ продуктов икономически
растеж);
линия на отрицателния физическо-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. отрицателен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на положителния трудово-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. положителен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на положителния физическо-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. положителен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
мажоритарен битензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ битензитет на икономическия растеж, преобладаващ битензитет на икономическия растеж);
мажоритарен битертензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ битертензитет на икономическия растеж, преобладаващ битертензитет на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мажоритарен екстензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ екстензитет на икономическия растеж, преобладаващ екстензитет на икономическия растеж);
мажоритарен екстертензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ екстертензитет на икономическия растеж, преобладаващ екстертензитет на икономическия растеж);
мажоритарен екстратензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ екстратензитет на икономическия растеж, преобладаващ екстратензитет на икономическия растеж);
мажоритарен интертензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ интертензитет на икономическия растеж, преобладаващ интертензитет на икономическия растеж);
мажоритарен катензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ катензитет на икономическия растеж, преобладаващ катензитет на икономическия растеж);
мажоритарен квалитензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж, преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж);
мажоритарен квантитензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж, преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж);
мажоритарен котензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ котензитет на икономическия растеж, преобладаващ котензитет на икономическия растеж);
мажоритарен креатензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ креатензитет на икономическия растеж, преобладаващ креатензитет на икономическия растеж);
мажоритарен оптензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ оптензитет на икономическия растеж, преобладаващ оптензитет на икономическия растеж);
мажоритарен ретензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ ретензитет на икономическия растеж, преобладаващ ретензитет на икономическия растеж);
мажоритарен фитензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ фитензитет на икономическия растеж, преобладаващ фитензитет на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мажоритарен хомеотензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ хомеотензитет на икономическия растеж, преобладаващ хомеотензитет на икономическия растеж);
мажоритарна битензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща битензивност на икономическия растеж, преобладаваща битензивност на икономическия растеж);
мажоритарна битертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща битертензивност на икономическия растеж,
преобладаваща битертензивност на икономическия растеж);
мажоритарна екстензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща екстензивност на икономическия растеж, преобладаваща екстензивност на икономическия растеж);
мажоритарна екстертензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаваща екстертензивност на икономическия растеж,
преобладаваща екстертензивност на икономическия растеж);
мажоритарна екстратензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаваща екстратензивност на икономическия растеж,
преобладаваща екстратензивност на икономическия растеж);
мажоритарна интертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща интертензивност на икономическия растеж,
преобладаваща интертензивност на икономическия растеж);
мажоритарна катензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща катензивност на икономическия растеж, преобладаваща катензивност на икономическия растеж);
мажоритарна квалитензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж,
преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж);
мажоритарна квантитензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж,
преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж);
мажоритарна котензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща котензивност на икономическия растеж, преобладаваща котензивност на икономическия растеж);
мажоритарна креатензивност на икономическия растеж (същото като
преобладаваща креатензивност на икономическия растеж, достатъчнопреобладаваща креатензивност на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мажоритарна оптензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща оптензивност на икономическия растеж, преобладаваща оптензивност на икономическия растеж));
мажоритарна ретензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща ретензивност на икономическия растеж, преобладаваща ретензивност на икономическия растеж);
мажоритарна фитензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща фитензивност на икономическия растеж, преобладаваща фитензивност на икономическия растеж);
мажоритарна хомеотензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща хомеотензивност на икономическия растеж,
преобладаваща хомеотензивност на икономическия растеж);
макроикономически растеж;
материализиран продуктов икономически растеж;
материално-ангажиращ полезностен икономически растеж (същото като нематериално-спестяващ полезностен икономически растеж);
материално-ангажиращ стойностен икономически растеж (същото като
нематериално-спестяващ стойностен икономически растеж);
материално-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж (същото като интензивностно-материално-антинеутрален автономен
полезностен икономически растеж);
материално-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж (същото като интензивностно-материално-антинеутрален автономен
стойностен икономически растеж);
материално-антинеутрален полезностен икономически растеж;
материално-антинеутрален стойностен икономически растеж;
материално-екстензивен полезностен икономически растеж (същото като материално-изразходващ полезностен икономически растеж);
материално-екстензивен стойностен икономически растеж (същото като материално-изразходващ стойностен икономически растеж);
материално-еластичностно-антинеутрален полезностен икономически
растеж;
материално-еластичностно-антинеутрален стойностен икономически
растеж;
материално-еластичностно-неутрален полезностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------материално-еластичностно-неутрален стойностен икономически растеж;
материално-ефективен полезностен икономически растеж (същото като
материално-увеличаван полезностен икономически растеж);
материално-ефективен стойностен икономически растеж (същото като
материално-увеличаван стойностен икономически растеж);
материално-изразходващ ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
материално-изразходващ ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
материално-изразходващ ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ материално-интензивен полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ материално-интензивен стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------материално-изразходващ нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
материално-изразходващ полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.);
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.);
материално-изразходващ стойностен икономически растеж;
материално-индуциращ полезностен икономически растеж;
материално-индуциращ стойностен икономически растеж;
материално-интензивен ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
материално-интензивен ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
материално-интензивен ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
материално-интензивен ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
материално-интензивен материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
материално-интензивен материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
материално-интензивен нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
материално-интензивен нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
материално-интензивен полезностен икономически растеж;
материално-интензивен стойностен икономически растеж;
материално-неефективен полезностен икономически растеж (същото
като нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж);
материално-неефективен стойностен икономически растеж (същото като нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж);
материално-неизразходващ полезностен икономически растеж (същото
като нематериално-изразходващ полезностен икономически растеж);
материално-неизразходващ стойностен икономически растеж (същото
като нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------материално-неинтензивен полезностен икономически растеж (същото
като нематериално-интензивен полезностен икономически растеж);
материално-неинтензивен стойностен икономически растеж (същото
като нематериално-интензивен стойностен икономически растеж);
материално-неускоряван полезностен икономически растеж (същото като нематериално-ускоряван полезностен икономически растеж);
материално-неускоряван стойностен икономически растеж (същото като нематериално-ускоряван стойностен икономически растеж);
материално-освобождаващ полезностен икономически растеж (същото
като нематериално-поглъщащ полезностен икономически растеж);
материално-освобождаващ стойностен икономически растеж (същото
като нематериално-поглъщащ стойностен икономически растеж);
материално-поглъщащ полезностен икономически растеж;
материално-поглъщащ стойностен икономически растеж;
материално-спестяващ полезностен икономически растеж;
материално-спестяващ стойностен икономически растеж;
материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
материално-ускоряван полезностен икономически растеж;
материално-ускоряван стойностен икономически растеж;
мащабен тензитет на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
мащабна тензивност на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж);
микроикономически растеж;
миноритарен битензитет на икономическия растеж;
миноритарен битертензитет на икономическия растеж;
миноритарен екстензитет на икономическия растеж;
миноритарен екстертензитет на икономическия растеж;
миноритарен екстратензитет на икономическия растеж;
миноритарен интертензитет на икономическия растеж;
миноритарен катензитет на икономическия растеж;
миноритарен квалитензитет на икономическия растеж;
миноритарен квантитензитет на икономическия растеж;
миноритарен котензитет на икономическия растеж;
миноритарен креатензитет на икономическия растеж;
миноритарен оптензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миноритарен ретензитет на икономическия растеж;
миноритарен фитензитет на икономическия растеж;
миноритарен хомеотензитет на икономическия растеж;
миноритарна битензивност на икономическия растеж;
миноритарна битензификация на икономическия растеж;
миноритарна битертензивност на икономическия растеж;
миноритарна битертензификация на икономическия растеж;
миноритарна екстензивност на икономическия растеж;
миноритарна екстензификация на икономическия растеж;
миноритарна екстертензивност на икономическия растеж;
миноритарна екстертензификация на икономическия растеж;
миноритарна екстратензивност на икономическия растеж;
миноритарна екстратензификация на икономическия растеж;
миноритарна интертензивност на икономическия растеж;
миноритарна интертензификация на икономическия растеж;
миноритарна катензивност на икономическия растеж;
миноритарна катензификация на икономическия растеж;
миноритарна квалитензивност на икономическия растеж;
миноритарна квалитензификация на икономическия растеж;
миноритарна квантитензивност на икономическия растеж;
миноритарна квантитензификация на икономическия растеж;
миноритарна котензивност на икономическия растеж;
миноритарна котензификация на икономическия растеж;
миноритарна креатензивност на икономическия растеж;
миноритарна креатензификация на икономическия растеж;
миноритарна оптензивност на икономическия растеж;
миноритарна оптензификация на икономическия растеж;
миноритарна ретензивност на икономическия растеж;
миноритарна ретензификация на икономическия растеж;
миноритарна суббитензификация на икономическия растеж;
миноритарна суббитертензификация на икономическия растеж;
миноритарна субекстензификация на икономическия растеж;
миноритарна субекстертензификация на икономическия растеж;
миноритарна субекстратензификация на икономическия растеж;
миноритарна субинтертензификация на икономическия растеж;
миноритарна субкатензификация на икономическия растеж;
миноритарна субквалитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миноритарна субквантитензификация на икономическия растеж;
миноритарна субкотензификация на икономическия растеж;
миноритарна субкреатензификация на икономическия растеж;
миноритарна субоптензификация на икономическия растеж;
миноритарна субретензификация на икономическия растеж;
миноритарна субфитензификация на икономическия растеж;
миноритарна субхомеотензификация на икономическия растеж;
миноритарна фитензивност на икономическия растеж;
миноритарна фитензификация на икономическия растеж;
миноритарна хомеотензивност на икономическия растеж;
миноритарна хомеотензификация на икономическия растеж;
миноритарно битензивиране на икономическия растеж;
миноритарно битертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно екстензивиране на икономическия растеж;
миноритарно екстертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно екстратензивиране на икономическия растеж;
миноритарно интертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно катензивиране на икономическия растеж;
миноритарно квантитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно квантитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно котензивиране на икономическия растеж;
миноритарно креатензивиране на икономическия растеж;
миноритарно оптензивиране на икономическия растеж;
миноритарно ретензивиране на икономическия растеж;
миноритарно суббитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно суббитертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субекстензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субекстертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субекстратензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субинтертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субкатензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субквалитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субквантитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субкотензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субкреатензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субоптензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субретензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миноритарно субфитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
миноритарно фитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно хомеотензивиране на икономическия растеж;
миноритарно-битензивностен икономически растеж;
миноритарно-битертензивностен икономически растеж;
миноритарно-екстензивностен икономически растеж;
миноритарно-екстертензивностен икономически растеж;
миноритарно-екстратензивностен икономически растеж;
миноритарно-интертензивностен икономически растеж;
миноритарно-катензивностен икономически растеж;
миноритарно-квалитензивностен икономически растеж;
миноритарно-квантитензивностен икономически растеж;
миноритарно-котензивностен икономически растеж;
миноритарно-креатензивностен икономически растеж;
миноритарно-оптензивностен икономически растеж;
миноритарно-ретензивностен икономически растеж;
миноритарно-фитензивностен икономически растеж;
миноритарно-хомеотензивностен икономически растеж;
модел на въздействието на вноса на капитал върху икономическия растеж на развиващите се страни (в межд.);
модел на въздействието на износа на капитал върху икономическия растеж на развитите се страни (в межд.);
модел на икономическия растеж;
модел на Курихара, К., на въздействието на вноса и износа на капитал
върху икономическия растеж (в межд.);
модел на Рахман, М., за икономическия растеж на развиващите се страни (в межд.);
наличен битензитет на икономическия растеж;
наличен битертензитет на икономическия растеж;
наличен екстензитет на икономическия растеж;
наличен екстертензитет на икономическия растеж;
наличен екстратензитет на икономическия растеж;
наличен икономически растеж (същото като ненулев икономически растеж);
наличен интертензитет на икономическия растеж;
наличен катензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------наличен квалитензитет на икономическия растеж;
наличен квантитензитет на икономическия растеж;
наличен котензитет на икономическия растеж;
наличен креатензитет на икономическия растеж;
наличен оптензитет на икономическия растеж;
наличен ретензитет на икономическия растеж;
наличен фитензитет на икономическия растеж;
наличен хомеотензитет на икономическия растеж;
налична битензивност на икономическия растеж;
налична битензификация на икономическия растеж;
налична битертензивност на икономическия растеж;
налична битертензификация на икономическия растеж;
налична екстензивност на икономическия растеж;
налична екстензификация на икономическия растеж;
налична екстертензивност на икономическия растеж;
налична екстертензификация на икономическия растеж;
налична екстратензивност на икономическия растеж;
налична екстратензификация на икономическия растеж;
налична интертензивност на икономическия растеж;
налична интертензификация на икономическия растеж;
налична катензивност на икономическия растеж;
налична катензификация на икономическия растеж;
налична квалитензивност на икономическия растеж;
налична квалитензификация на икономическия растеж;
налична квантитензивност на икономическия растеж;
налична квантитензификация на икономическия растеж;
налична котензивност на икономическия растеж;
налична котензификация на икономическия растеж;
налична креатензивност на икономическия растеж;
налична креатензификация на икономическия растеж;
налична оптензивност на икономическия растеж;
налична оптензификация на икономическия растеж;
налична ретензивност на икономическия растеж;
налична ретензификация на икономическия растеж;
налична суббитензификация на икономическия растеж;
налична суббитертензификация на икономическия растеж;
налична субекстензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------налична субекстертензификация на икономическия растеж;
налична субекстратензификация на икономическия растеж;
налична субинтертензификация на икономическия растеж;
налична субкатензификация на икономическия растеж;
налична субквалитензификация на икономическия растеж;
налична субквантитензификация на икономическия растеж;
налична субкотензификация на икономическия растеж;
налична субкреатензификация на икономическия растеж;
налична субоптензификация на икономическия растеж;
налична субретензификация на икономическия растеж;
налична субфитензификация на икономическия растеж;
налична субхомеотензификация на икономическия растеж;
налична фитензивност на икономическия растеж;
налична фитензификация на икономическия растеж;
налична хомеотензивност на икономическия растеж;
налична хомеотензификация на икономическия растеж;
налично битензивиране на икономическия растеж;
налично- битертензивен икономически растеж;
налично битертензивиране на икономическия растеж;
налично екстензивиране на икономическия растеж;
налично екстертензивиране на икономическия растеж;
налично екстратензивиране на икономическия растеж;
налично интертензивиране на икономическия растеж;
налично катензивиране на икономическия растеж;
налично квалитензивиране на икономическия растеж;
налично квантитензивиране на икономическия растеж;
налично котензивиране на икономическия растеж;
налично- креатензивен икономически растеж;
налично креатензивиране на икономическия растеж;
налично оптензивиране на икономическия растеж;
налично ретензивиране на икономическия растеж;
налично суббитензивиране на икономическия растеж;
налично суббитертензивиране на икономическия растеж;
налично субекстензивиране на икономическия растеж;
налично субекстертензивиране на икономическия растеж;
налично субекстратензивиране на икономическия растеж;
налично субинтертензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------налично субкатензивиране на икономическия растеж;
налично субквалитензивиране на икономическия растеж;
налично субквантитензивиране на икономическия растеж;
налично субкотензивиране на икономическия растеж;
налично субкреатензивиране на икономическия растеж;
налично субоптензивиране на икономическия растеж;
налично субретензивиране на икономическия растеж;
налично субфитензивиране на икономическия растеж;
налично субхомеотензивиране на икономическия растеж;
налично фитензивиране на икономическия растеж;
налично- хомеотензивен икономически растеж;
налично хомеотензивиране на икономическия растеж;
налично-битензивен икономически растеж;
налично-битензивностен икономически растеж;
налично-битертензивностен икономически растеж;
налично-екстензивен икономически растеж;
налично-екстензивностен икономически растеж;
налично-екстертензивен икономически растеж;
налично-екстертензивностен икономически растеж;
налично-екстратензивен икономически растеж;
налично-екстратензивен икономически растеж;
налично-интертензивен икономически растеж;
налично-интертензивностен икономически растеж;
налично-катензивен икономически растеж;
налично-катензивностен икономически растеж;
налично-квалитензивен икономически растеж;
налично-квалитензивностен икономически растеж;
налично-квантитензивен икономически растеж;
налично-квантитензивностен икономически растеж;
налично-котензивен икономически растеж;
налично-котензивностен икономически растеж;
налично-креатензивностен икономически растеж;
налично-оптензивен икономически растеж;
налично-оптензивностен икономически растеж;
налично-ретензивен икономически растеж;
налично-ретензивностен икономически растеж;
налично-фитензивен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------налично-фитензивностен икономически растеж;
налично-хомеотензивностен икономически растеж;
неавтономен полезностен икономически растеж (същото като опредметен полезностен икономически растеж);
неавтономен продуктов икономически растеж (същото като материализиран продуктов икономически растеж);
неавтономен стойностен икономически растеж (същото като опредметен стойностен икономически растеж);
невремеви икономически растеж – вж. икономически растеж;
недостатъчен адибитензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адибитертензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиекстензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиекстертензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиекстратензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиинтертензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адикатензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиквалитензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиквантитензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адикотензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адикреатензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиоптензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адиретензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адифитензитет на икономическия растеж;
недостатъчен адихомеотензитет на икономическия растеж;
недостатъчна адибитензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адибитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адибитертензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адибитертензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиекстензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиекстензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиекстертензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиекстертензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиекстратензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиекстратензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиинтертензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиинтертензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адикатензивност на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------недостатъчна адикатензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиквалитензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиквалитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиквантитензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиквантитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адикотензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адикотензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адикреатензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адикреатензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиоптензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиоптензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адиретензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адиретензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адифитензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адифитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна адихомеотензивност на икономическия растеж;
недостатъчна адихомеотензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадибитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадибитертензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиекстензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиекстертензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиекстратензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиинтертензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадикатензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиквалитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиквантитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадикотензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадикреатензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиоптензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадиретензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадифитензификация на икономическия растеж;
недостатъчна субадихомеотензификация на икономическия растеж;
недостатъчно адибитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адибитертензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиекстензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиекстертензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиекстратензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------недостатъчно адиинтертензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адикатензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиквалитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиквантитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адикотензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адикреатензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиоптензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адиретензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адифитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно адихомеотензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадибитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадибитертензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиекстензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиекстертензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиекстратензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиинтертензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадикатензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиквалитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиквантитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадикотензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадикреатензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиоптензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиретензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадифитензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадихомеотензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно-адибитензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адибитертензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиекстензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиекстертензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиекстратензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиинтертензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адикатензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиквалитензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиквантитензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адикотензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адикреатензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адиоптензивностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------недостатъчно-адиретензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адифитензивностен икономически растеж;
недостатъчно-адихомеотензивностен икономически растеж;
неидентифициран фактор на икономическия растеж;
нематериализиран продуктов икономически растеж (същото като автономен продуктов икономически растеж);
нематериално-ангажиращ полезностен икономически растеж (същото
като материално-спестяващ полезностен икономически растеж);
нематериално-ангажиращ стойностен икономически растеж (същото
като материално-спестяващ стойностен икономически растеж);
нематериално-антинеутрален автономен полезностен икономически
растеж (същото като интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен полезностен икономически растеж);
нематериално-антинеутрален автономен стойностен икономически
растеж (същото като интензивностно-нематериално-антинеутрален автономен стойностен икономически растеж);
нематериално-антинеутрален полезностен икономически растеж;
нематериално-антинеутрален стойностен икономически растеж;
нематериално-екстензивен полезностен икономически растеж (същото
като нематериално-изразходващ полезностен икономически растеж);
нематериално-екстензивен стойностен икономически растеж (същото
като нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж);
нематериално-еластичностно-антинеутрален полезностен икономически
растеж;
нематериално-еластичностно-антинеутрален стойностен икономически
растеж;
нематериално-еластичностно-неутрален полезностен икономически
растеж;
нематериално-еластичностно-неутрален стойностен икономически
растеж;
нематериално-ефективен полезностен икономически растеж (същото
като нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж);
нематериално-ефективен стойностен икономически растеж (същото като нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж);
нематериално-изразходващ ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално-изразходващ ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ материално-интензивен полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж (в микр.);
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж (в микр.);
нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж;
нематериално-индуциращ полезностен икономически растеж;
нематериално-индуциращ стойностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално-интензивен ефективностно-антинеутрален полезностен
икономически растеж;
нематериално-интензивен ефективностно-антинеутрален стойностен
икономически растеж;
нематериално-интензивен ефективностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нематериално-интензивен ефективностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нематериално-интензивен материално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-интензивен материално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-интензивен нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-интензивен нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
нематериално-неефективен полезностен икономически растеж (същото
като материално-увеличаван полезностен икономически растеж);
нематериално-неефективен стойностен икономически растеж (същото
като материално-увеличаван стойностен икономически растеж);
нематериално-неизразходващ полезностен икономически растеж (същото като материално-изразходващ полезностен икономически растеж);
нематериално-неизразходващ стойностен икономически растеж (същото като материално-изразходващ стойностен икономически растеж);
нематериално-неинтензивен полезностен икономически растеж (същото
като материално-интензивен полезностен икономически растеж);
нематериално-неинтензивен стойностен икономически растеж (същото
като материално-интензивен стойностен икономически растеж);
нематериално-неускоряван полезностен икономически растеж (същото
като материално-ускоряван полезностен икономически растеж);
нематериално-неускоряван стойностен икономически растеж (същото
като материално-ускоряван стойностен икономически растеж);
нематериално-освобождаващ полезностен икономически растеж (същото като материално-поглъщащ полезностен икономически растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нематериално-освобождаващ стойностен икономически растеж (същото като материално-поглъщащ стойностен икономически растеж);
нематериално-поглъщащ полезностен икономически растеж;
нематериално-поглъщащ стойностен икономически растеж;
нематериално-спестяващ полезностен икономически растеж;
нематериално-спестяващ стойностен икономически растеж;
нематериално-увеличаван полезностен икономически растеж;
нематериално-увеличаван стойностен икономически растеж;
нематериално-ускоряван полезностен икономически растеж;
нематериално-ускоряван стойностен икономически растеж;
ненулев икономически растеж;
неовеществен продуктов икономически растеж (същото като автономен
продуктов икономически растеж);
непосредствено действуващ външeн фактор на икономическия растеж I;
непосредствено действуващ външeн фактор на икономическия растеж
II;
непреобладаващ адибитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адибитертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиекстензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиекстертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиекстратензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиинтертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адикатензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиквалитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиквантитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адикотензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адикреатензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиоптензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адиретензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адифитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ адихомеотензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ битензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ екстензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ екстертензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ екстратензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаващ катензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ котензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ оптензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ фитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ хомеотензитет на икономическия растеж;
непреобладаваща адибитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адибитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адибитертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адибитертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиекстензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиекстензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиекстертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиекстертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиекстратензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиекстратензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиинтертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиинтертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адикатензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адикатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиквалитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиквалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиквантитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиквантитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адикотензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адикотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адикреатензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адикреатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиоптензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиоптензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адиретензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адиретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща адифитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адифитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаваща адихомеотензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща адихомеотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща битензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща битензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща екстензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща екстензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща екстертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща екстертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща екстратензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща екстратензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща катензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща катензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща котензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща котензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща оптензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща оптензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадибитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадибитертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиекстензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиекстертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиекстратензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиинтертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадикатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиквалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиквантитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаваща субадикотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадикреатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиоптензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадифитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадихомеотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща фитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща фитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща хомеотензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж;
непреобладаващо адибитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адибитертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиекстензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиекстертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиекстратензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиинтертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адикатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиквалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиквантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адикотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адикреатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адиоптензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаващо адиретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адифитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо адихомеотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо екстензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо екстертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо екстратензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо оптензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадибитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадибитертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиекстензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиекстертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиекстратензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиинтертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадикатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиквалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиквантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадикотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадикреатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиоптензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадифитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадихомеотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо фитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо хомеотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо-адибитензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адибитертензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиекстензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиекстертензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиекстратензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиинтертензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адикатензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиквантитензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адикотензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адикреатензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиоптензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адиретензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адифитензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-адихомеотензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-битензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-битертензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-екстензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-екстертензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-екстратензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-интертензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-катензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-квалитензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-квантитензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-котензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-креатензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-оптензивностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаващо-ретензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-фитензивностен икономически растеж;
непреобладаващо-хомеотензивностен икономически растеж;
несамостоятелен фактор на икономическия растеж;
нестационарен икономически растеж;
неустойчив икономически растеж;
неутрален автономен продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.
(същото като неутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
неутрален полезностен икономически растеж;
неутрален продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото като
трудово-еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж);
неутрален продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото като
физическо-еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж);
неутрален продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.;
неутрален продуктов икономически растеж;
неутрален стойностен икономически растеж;
неутралноекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
неутралноинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
нехомогенностен икономически растеж (вж. бинарна типология на икономически растеж);
нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
низходящ икономически растеж (същото като отрицателен икономически растеж);
нормален битензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен битензитет на икономическия растеж);
нормален битертензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен битертензитет на икономическия растеж);
нормален екстензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен екстензитет на икономическия растеж);
нормален екстертензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен екстертензитет на икономическия растеж);
нормален екстратензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен екстратензитет на икономическия растеж);
нормален икономически растеж;
нормален интертензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен интертензитет на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нормален катензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен катензитет на икономическия растеж);
нормален квалитензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен квалитензитет на икономическия растеж);
нормален квантитензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен квантитензитет на икономическия растеж);
нормален котензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен котензитет на икономическия растеж);
нормален креатензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен креатензитет на икономическия растеж);
нормален оптензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен оптензитет на икономическия растеж);
нормален ретензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен ретензитет на икономическия растеж);
нормален фитензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен фитензитет на икономическия растеж);
нормален хомеотензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен хомеотензитет на икономическия растеж);
нормална битензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна битензивност на икономическия растеж);
нормална битертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна битертензивност на икономическия растеж);
нормална екстензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна екстензивност на икономическия растеж);
нормална екстертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна екстертензивност на икономическия растеж);
нормална екстратензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна екстратензивност на икономическия растеж);
нормална интертензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна интертензивност на икономическия растеж);
нормална катензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна катензивност на икономическия растеж);
нормална квалитензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна квалитензивност на икономическия растеж);
нормална квантитензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна квантитензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нормална котензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна котензивност на икономическия растеж);
нормална креатензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна креатензивност на икономическия растеж);
нормална оптензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна оптензивност на икономическия растеж);
нормална ретензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна ретензивност на икономическия растеж);
нормална фитензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна фитензивност на икономическия растеж);
нормална хомеотензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна хомеотензивност на икономическия растеж);
нормално-битензивен икономически растеж;
нормално-битензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-битензивностен икономически растеж);
нормално-битертензивен икономически растеж;
нормално-битертензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-битертензивностен икономически растеж);
нормално-екстензивен икономически растеж;
нормално-екстензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-екстензивностен икономически растеж);
нормално-екстертензивен икономически растеж;
нормално-екстертензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-екстертензивностен икономически растеж);
нормално-екстратензивен икономически растеж;
нормално-екстратензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-екстратензивностен икономически растеж);
нормално-интертензивен икономически растеж;
нормално-интертензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-интертензивностен икономически растеж);
нормално-катензивен икономически растеж;
нормално-катензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-катензивностен икономически растеж);
нормално-квалитензивен икономически растеж;
нормално-квалитензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-квалитензивностен икономически растеж);
нормално-квантитензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нормално-квантитензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-квантитензивностен икономически растеж);
нормално-котензивен икономически растеж;
нормално-котензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-котензивностен икономически растеж);
нормално-креатензивен икономически растеж;
нормално-креатензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-креатензивностен икономически растеж);
нормално-оптензивен икономически растеж;
нормално-оптензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-оптензивностен икономически растеж);
нормално-ретензивен икономически растеж;
нормално-ретензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-ретензивностен икономически растеж);
нормално-тензивен икономически растеж;
нормално-фитензивен икономически растеж;
нормално-фитензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-фитензивностен икономически растеж);
нормално-хомеотензивен икономически растеж;
нормално-хомеотензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-хомеотензивностен икономически растеж);
нулев битруфизен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж);
нулев битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически
растеж);
нулев екстензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
нулев
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
нулев
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
нулев екстензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нулев екстензивностно-неутрален факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж (в микр.);
нулев икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нулев икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален полезностен икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
нулев интензивностно-неутрален стойностен икономически растеж;
нулев материално-изразходващ полезностен икономически растеж;
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.);
нулев материално-изразходващ стойностен икономически растеж;
нулев материално-интензивен полезностен икономически растеж;
нулев материално-интензивен стойностен икономически растеж;
нулев нематериално-изразходващ полезностен икономически растеж;
нулев
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж;
нулев нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
нулев нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
нулев трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
нулев трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в
микр.);
нулев трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт
(в микр.);
нулев трудово-интензивен продуктов икономически растеж;
нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж;
нулев физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
нулев физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нулев физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.);
нулев физическо-интензивен продуктов икономически растеж;
обемен тензитет на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
обемна тензивност на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
област на трудово-изразходващия продуктов икономически растеж
(вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж, нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
област на физическо-изразходващия продуктов икономически растеж
(вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж, нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
овеществен продуктов икономически растеж (същото като материализиран продуктов икономически растеж);
опосредствано действуващ външeн фактор на икономическия растеж I;
опосредствано действуващ външeн фактор на икономическия растеж II;
опредметен полезностен икономически растеж;
опредметен стойностен икономически растеж;
оптензивен икономически растеж;
оптензивиране на икономическия растеж;
оптензивност на икономическия растеж;
оптензивностен икономически растеж;
оптензитет на икономическия растеж;
оптензификация на икономическия растеж;
основен фактор на икономическия растеж;
основна класификация на икономическия растеж;
отворен тензитет на икономическия растеж (същото като катензитет
на икономическия растеж);
отворена тензивност на икономическия растеж (същото като оптензивност на икономическия растеж);
открит икономически растеж (вж. бинарна типология на икономическия
растеж);
открита релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж.
бинарна типология на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------открито-нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
открито-хомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
отрицателен битруфизен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
отрицателен битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. отрицателен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
отрицателен екстензивностно-неутрален полезностен икономически
растеж;
отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
отрицателен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен екстензивностно-неутрален стойностен икономически
растеж;
отрицателен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
отрицателен икономически растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален полезностен икономически
растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
отрицателен интензивностно-неутрален стойностен икономически
растеж;
отрицателен материално-изразходващ полезностен икономически растеж;
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен материално-изразходващ стойностен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отрицателен материално-интензивен полезностен икономически растеж;
отрицателен материално-интензивен стойностен икономически растеж;
отрицателен нематериално-изразходващ полезностен икономически
растеж;
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
отрицателен нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж;
отрицателен нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
отрицателен нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
отрицателен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж (в микр.)
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в микр.);
отрицателен трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов
икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.);
отрицателен трудово-интензивен продуктов икономически растеж;
отрицателен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж;
отрицателен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.)
отрицателен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.);
отрицателен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
нематериалeн продукт (в микр.);
отрицателен физическо-интензивен продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поглъщащ продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото като
трудово-поглъщащ продуктов икономически растеж);
поглъщащ продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото като
физическо-поглъщащ продуктов икономически растеж);
полезностен икономически растеж;
положителен битруфизен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. положителен екстензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
положителен битруфизен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж (вж. положителен интензивностно-неутрален продуктов
икономически растеж);
положителен екстензивностно-неутрален полезностен икономически
растеж;
положителен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
положителен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
положителен
екстензивностно-неутрален
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
положителен екстензивностно-неутрален стойностен икономически
растеж;
положителен
екстензивностно-неутрален
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен икономически растеж;
положителен интензивностно-неутрален полезностен икономически
растеж;
положителен интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
положителен интензивностно-неутрален стойностен икономически
растеж;
положителен материално-изразходващ полезностен икономически растеж;
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);

81

81

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен материално-изразходващ стойностен икономически растеж;
положителен материално-интензивен полезностен икономически растеж;
положителен материално-интензивен стойностен икономически растеж;
положителен нематериално-изразходващ полезностен икономически
растеж;
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж (в микр.);
положителен нематериално-изразходващ стойностен икономически
растеж;
положителен нематериално-интензивен полезностен икономически растеж;
положителен нематериално-интензивен стойностен икономически растеж;
положителен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт по Рибчински, Т. (в микр.);
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при трудовоо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.);
положителен
трудово-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при трудовоо-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в микр.);
положителен трудово-интензивен продуктов икономически растеж;
положителен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж;
положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж (в микр.);
положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
материалeн продукт (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен
физическо-изразходващ
факторово-биматимнодвупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн
нематериалeн продукт (в микр.);
положителен физическо-интензивен продуктов икономически растеж;
предимно-битензивен икономически растеж;
предимно-битертензивен икономически растеж;
предимно-екстензивен икономически растеж;
предимно-екстертензивен икономически растеж;
предимно-екстратензивен икономически растеж;
предимно-инбитензивен икономически растеж;
предимно-инбитертензивен икономически растеж;
предимно-инекстензивен икономически растеж;
предимно-инекстертензивен икономически растеж;
предимно-инекстратензивен икономически растеж;
предимно-инкатензивен икономически растеж;
предимно-инквалитензивен икономически растеж;
предимно-инквантитензивен икономически растеж;
предимно-инкотензивен икономически растеж;
предимно-инкреатензивен икономически растеж;
предимно-иноптензивен икономически растеж;
предимно-инретензивен икономически растеж;
предимно-интертензивен икономически растеж;
предимно-инфитензивен икономически растеж;
предимно-инхомеотензивен икономически растеж;
предимно-катензивен икономически растеж;
предимно-квалитензивен икономически растеж;
предимно-квантитензивен икономически растеж;
предимно-котензивен икономически растеж;
предимно-креатензивен икономически растеж;
предимно-оптензивен икономически растеж;
предимно-реинтертензивен икономически растеж;
предимно-ретензивен икономически растеж;
предимно-фитензивен икономически растеж;
предимно-хомеотензивен икономически растеж;
предимствен битензитет на икономическия растеж;
предимствен битертензитет на икономическия растеж;
предимствен екстензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимствен екстертензитет на икономическия растеж;
предимствен екстратензитет на икономическия растеж;
предимствен интертензитет на икономическия растеж;
предимствен катензитет на икономическия растеж;
предимствен квалитензитет на икономическия растеж;
предимствен квантитензитет на икономическия растеж;
предимствен котензитет на икономическия растеж;
предимствен креатензитет на икономическия растеж;
предимствен оптензитет на икономическия растеж;
предимствен ретензитет на икономическия растеж;
предимствен фитензитет на икономическия растеж;
предимствен хомеотензитет на икономическия растеж;
предимствена битензивност на икономическия растеж;
предимствена битензификация на икономическия растеж;
предимствена битертензивност на икономическия растеж;
предимствена битертензификация на икономическия растеж;
предимствена екстензивност на икономическия растеж;
предимствена екстензификация на икономическия растеж;
предимствена екстертензивност на икономическия растеж;
предимствена екстертензификация на икономическия растеж;
предимствена екстратензивност на икономическия растеж;
предимствена екстратензификация на икономическия растеж;
предимствена интертензивност на икономическия растеж;
предимствена интертензификация на икономическия растеж;
предимствена катензивност на икономическия растеж;
предимствена катензификация на икономическия растеж;
предимствена квалитензивност на икономическия растеж;
предимствена квалитензификация на икономическия растеж;
предимствена квантитензивност на икономическия растеж;
предимствена квантитензификация на икономическия растеж;
предимствена котензивност на икономическия растеж;
предимствена котензификация на икономическия растеж;
предимствена креатензивност на икономическия растеж;
предимствена креатензификация на икономическия растеж;
предимствена оптензивност на икономическия растеж;
предимствена оптензификация на икономическия растеж;
предимствена ретензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимствена ретензификация на икономическия растеж;
предимствена суббитензификация на икономическия растеж;
предимствена суббитертензификация на икономическия растеж;
предимствена субекстензификация на икономическия растеж;
предимствена субекстертензификация на икономическия растеж;
предимствена субекстратензификация на икономическия растеж;
предимствена субинтертензификация на икономическия растеж;
предимствена субкатензификация на икономическия растеж;
предимствена субквалитензификация на икономическия растеж;
предимствена субквантитензификация на икономическия растеж;
предимствена субкотензификация на икономическия растеж;
предимствена субкреатензификация на икономическия растеж;
предимствена субоптензификация на икономическия растеж;
предимствена субретензификация на икономическия растеж;
предимствена субфитензификация на икономическия растеж;
предимствена субхомеотензификация на икономическия растеж;
предимствена фитензивност на икономическия растеж;
предимствена фитензификация на икономическия растеж;
предимствена хомеотензивност на икономическия растеж;
предимствена хомеотензификация на икономическия растеж;
предимствено битензивиране на икономическия растеж;
предимствено битертензивиране на икономическия растеж;
предимствено екстензивиране на икономическия растеж;
предимствено екстертензивиране на икономическия растеж;
предимствено екстратензивиране на икономическия растеж;
предимствено интертензивиране на икономическия растеж;
предимствено катензивиране на икономическия растеж;
предимствено квалитензивиране на икономическия растеж;
предимствено квантитензивиране на икономическия растеж;
предимствено котензивиране на икономическия растеж;
предимствено креатензивиране на икономическия растеж;
предимствено оптензивиране на икономическия растеж;
предимствено ретензивиране на икономическия растеж;
предимствено суббитензивиране на икономическия растеж;
предимствено суббитертензивиране на икономическия растеж;
предимствено субекстензивиране на икономическия растеж;
предимствено субекстертензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимствено субекстратензивиране на икономическия растеж;
предимствено субинтертензивиране на икономическия растеж;
предимствено субкатензивиране на икономическия растеж;
предимствено субквалитензивиране на икономическия растеж;
предимствено субквантитензивиране на икономическия растеж;
предимствено субкотензивиране на икономическия растеж;
предимствено субкреатензивиране на икономическия растеж;
предимствено субоптензивиране на икономическия растеж;
предимствено субретензивиране на икономическия растеж;
предимствено субфитензивиране на икономическия растеж;
предимствено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
предимствено фитензивиране на икономическия растеж;
предимствено хомеотензивиране на икономическия растеж;
преобладаващ битензитет на икономическия растеж;
преобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
преобладаващ екстензитет на икономическия растеж;
преобладаващ екстертензитет на икономическия растеж;
преобладаващ екстратензитет на икономическия растеж;
преобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
преобладаващ катензитет на икономическия растеж;
преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
преобладаващ котензитет на икономическия растеж;
преобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
преобладаващ оптензитет на икономическия растеж;
преобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
преобладаващ фитензитет на икономическия растеж;
преобладаващ хомеотензитет на икономическия растеж;
преобладаваща битензивност на икономическия растеж;
преобладаваща битензификация на икономическия растеж;
преобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
преобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща екстензивност на икономическия растеж;
преобладаваща екстензификация на икономическия растеж;
преобладаваща екстертензивност на икономическия растеж;
преобладаваща екстертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща екстратензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладаваща екстратензификация на икономическия растеж;
преобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
преобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща катензивност на икономическия растеж;
преобладаваща катензификация на икономическия растеж;
преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
преобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
преобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща котензивност на икономическия растеж;
преобладаваща котензификация на икономическия растеж;
преобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
преобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
преобладаваща оптензивност на икономическия растеж;
преобладаваща оптензификация на икономическия растеж;
преобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
преобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
преобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж;
преобладаваща фитензивност на икономическия растеж;
преобладаваща фитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща хомеотензивност на икономическия растеж;
преобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж;
преобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо екстензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо екстертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо екстратензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо оптензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо фитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо хомеотензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо-битензивен икономически растеж;
преобладаващо-битензивностен икономически растеж;
преобладаващо-битертензивен икономически растеж;
преобладаващо-битертензивностен икономически растеж;
преобладаващо-екстензивен икономически растеж;
преобладаващо-екстензивностен икономически растеж;
преобладаващо-екстертензивен икономически растеж;
преобладаващо-екстертензивностен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладаващо-екстратензивен икономически растеж;
преобладаващо-екстратензивностен икономически растеж;
преобладаващо-инбитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инбитертензивен икономически растеж;
преобладаващо-инекстензивен икономически растеж;
преобладаващо-инекстертензивен икономически растеж;
преобладаващо-инекстратензивен икономически растеж;
преобладаващо-инкатензивен икономически растеж;
преобладаващо-инквалитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инквантитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инкотензивен икономически растеж;
преобладаващо-инкреатензивен икономически растеж;
преобладаващо-иноптензивен икономически растеж;
преобладаващо-инретензивен икономически растеж;
преобладаващо-интертензивен икономически растеж;
преобладаващо-интертензивностен икономически растеж;
преобладаващо-инфитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инхомеотензивен икономически растеж;
преобладаващо-катензивен икономически растеж;
преобладаващо-катензивностен икономически растеж;
преобладаващо-квалитензивен икономически растеж;
преобладаващо-квалитензивностен икономически растеж;
преобладаващо-квантитензивен икономически растеж;
преобладаващо-квантитензивностен икономически растеж;
преобладаващо-котензивен икономически растеж;
преобладаващо-котензивностен икономически растеж;
преобладаващо-креатензивен икономически растеж;
преобладаващо-креатензивностен икономически растеж;
преобладаващо-оптензивен икономически растеж;
преобладаващо-оптензивностен икономически растеж;
преобладаващо-реинтертензивен икономически растеж;
преобладаващо-ретензивен икономически растеж;
преобладаващо-ретензивностен икономически растеж;
преобладаващо-фитензивен икономически растеж;
преобладаващо-фитензивностен икономически растеж;
преобладаващо-хомеотензивен икономически растеж;
преобладаващо-хомеотензивностен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преходен икономическия растеж;
прилежащ допълващ фактор на икономическия растеж;
прилежащ фиксиран фактор на икономическия растеж;
прилежаща битензивност на икономическия растеж;
прилежаща битертензивност на икономическия растеж;
прилежаща екстензивност на икономическия растеж;
прилежаща екстертензивност на икономическия растеж;
прилежаща екстратензивност на икономическия растеж;
прилежаща интертензивност на икономическия растеж;
прилежаща катензивност на икономическия растеж;
прилежаща квалитензивност на икономическия растеж;
прилежаща квантитензивност на икономическия растеж;
прилежаща котензивност на икономическия растеж;
прилежаща креатензивност на икономическия растеж;
прилежаща оптензивност на икономическия растеж;
прилежаща ретензивност на икономическия растеж;
прилежаща фитензивност на икономическия растеж;
прилежаща хомеотензивност на икономическия растеж;
продуктов икономически растеж;
продуктово-ангажиращ полезностен икономически растеж;
продуктово-ангажиращ стойностен икономически растеж;
продуктово-двуполезностен икономически растеж;
продуктово-двустойностен икономически растеж;
продуктово-освобождаващ полезностен икономически растеж;
продуктово-освобождаващ стойностен икономически растеж;
продуктово-поглъщащ полезностен икономически растеж;
продуктово-поглъщащ стойностен икономически растеж;
продуктово-полезностен икономически растеж;
продуктово-спестяващ полезностен икономически растеж;
продуктово-спестяващ стойностен икономически растеж;
продуктово-стойностен икономически растеж;
реинтертензивен икономически растеж;
реинтертензивиране на икономическия растеж;
реинтертензивност на икономическия растеж;
реинтертензивностен икономически растеж;
реинтертензитет на икономическия растеж;
реинтертензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реколтови модели на икономическия растеж (вж. Робърт Солоу);
релейна бинарна типология на икономическия растеж;
релейна бинарна типология на катензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на оптензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на ретензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж);
релейно-аизотропен икономически растеж;
релейно-анизотропен икономически растеж;
релейно-изотропен икономически растеж;
релейно-изохипогенен икономически растеж;
релейно-нормален икономически растеж;
релейно-преходен икономическия растеж;
релейностен икономически растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
релейностна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
релейно-хеогенен икономически растеж;
релейно-хетерогенен икономически растеж;
релейно-хигенен икономически растеж;
релейно-хипергенен икономически растеж;
релейно-хипогенен икономически растеж;
релейно-хомогенен икономически растеж;
ретензивен икономически растеж;
ретензивиране на икономическия растеж;
ретензивност на икономическия растеж;
ретензивностен икономически растеж;
ретензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ретензификация на икономическия растеж;
самостоятелен фактор на икономическия растеж;
спестяващ продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото като
трудово-спестяващ продуктов икономически растеж);
спестяващ продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото като
физическо-спестяващ продуктов икономически растеж);
стационарен икономически растеж;
стойностен икономически растеж;
субадибитензивиране на икономическия растеж;
субадибитензивност на икономическия растеж (същото като дебитензивност на икономическия растеж);
субадибитензитет на икономическия растеж (същото като дебитензитет на икономическия растеж);
субадибитензификация на икономическия растеж;
субадибитертензивиране на икономическия растеж;
субадибитертензивност на икономическия растеж (същото като дебитертензивност на икономическия растеж);
субадибитертензитет на икономическия растеж (същото като дебитертензитет на икономическия растеж);
субадибитертензификация на икономическия растеж;
субадиекстензивиране на икономическия растеж;
субадиекстензивност на икономическия растеж (същото като деекстензивност на икономическия растеж);
субадиекстензитет на икономическия растеж (същото като деекстензитет на икономическия растеж);
субадиекстензификация на икономическия растеж;
субадиекстертензивиране на икономическия растеж;
субадиекстертензивност на икономическия растеж (същото като деекстертензивност на икономическия растеж);
субадиекстертензитет на икономическия растеж (същото като деекстертензитет на икономическия растеж);
субадиекстертензификация на икономическия растеж;
субадиекстратензивиране на икономическия растеж;
субадиекстратензивност на икономическия растеж (същото като детензивност на икономическия растеж);
субадиекстратензитет на икономическия растеж (същото като деекстратензитет на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субадиекстратензификация на икономическия растеж;
субадиинтертензивиране на икономическия растеж;
субадиинтертензивност на икономическия растеж (същото като деинтертензивност на икономическия растеж);
субадиинтертензитет на икономическия растеж (същото като деинтертензитет на икономическия растеж);
субадиинтертензификация на икономическия растеж;
субадикатензивиране на икономическия растеж;
субадикатензивност на икономическия растеж (същото като декатензивност на икономическия растеж);
субадикатензитет на икономическия растеж (същото като декатензитет на икономическия растеж);
субадикатензификация на икономическия растеж;
субадиквалитензивиране на икономическия растеж;
субадиквалитензивност на икономическия растеж (същото като деквалитензивност на икономическия растеж);
субадиквалитензитет на икономическия растеж (същото като деквалитензитет на икономическия растеж);
субадиквалитензификация на икономическия растеж;
субадиквантитензивиране на икономическия растеж;
субадиквантитензивност на икономическия растеж (същото като деквантитензивност на икономическия растеж);
субадиквантитензитет на икономическия растеж (същото като деквантитензитет на икономическия растеж);
субадиквантитензификация на икономическия растеж;
субадикотензивиране на икономическия растеж;
субадикотензивност на икономическия растеж (същото като декотензивност на икономическия растеж);
субадикотензитет на икономическия растеж (същото като декотензитет на икономическия растеж);
субадикотензификация на икономическия растеж;
субадикреатензивиране на икономическия растеж;
субадикреатензивност на икономическия растеж (същото като декреатензивност на икономическия растеж);
субадикреатензитет на икономическия растеж (същото като декреатензитет на икономическия растеж);
субадикреатензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субадиоптензивиране на икономическия растеж;
субадиоптензивност на икономическия растеж (същото като деоптензивност на икономическия растеж);
субадиоптензитет на икономическия растеж (същото като деоптензитет на икономическия растеж);
субадиоптензификация на икономическия растеж;
субадиретензивиране на икономическия растеж;
субадиретензивност на икономическия растеж (същото като деретензивност на икономическия растеж);
субадиретензитет на икономическия растеж (същото като деретензитет на икономическия растеж);
субадиретензификация на икономическия растеж;
субадифитензивиране на икономическия растеж;
субадифитензивност на икономическия растеж (същото като дефитензивност на икономическия растеж);
субадифитензитет на икономическия растеж (същото като дефитензитет на икономическия растеж);
субадифитензификация на икономическия растеж;
субадихомеотензивиране на икономическия растеж;
субадихомеотензивност на икономическия растеж (същото като дехомеотензивност на икономическия растеж);
субадихомеотензитет на икономическия растеж (същото като дехомеотензитет на икономическия растеж);
субадихомеотензификация на икономическия растеж;
суббитензивиране на икономическия растеж;
суббитензификация на икономическия растеж;
суббитертензивиране на икономическия растеж;
суббитертензификация на икономическия растеж;
субдеабитензивиране на икономическия растеж;
субдеабитензификация на икономическия растеж;
субдеабитертензивиране на икономическия растеж;
субдеабитертензификация на икономическия растеж;
субдеаекстензивиране на икономическия растеж;
субдеаекстензификация на икономическия растеж;
субдеаекстертензивиране на икономическия растеж;
субдеаекстертензификация на икономическия растеж;
субдеаекстратензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдеаекстратензификация на икономическия растеж;
субдеаинтертензивиране на икономическия растеж;
субдеаинтертензификация на икономическия растеж;
субдеакатензивиране на икономическия растеж;
субдеакатензификация на икономическия растеж;
субдеаквалитензивиране на икономическия растеж;
субдеаквалитензификация на икономическия растеж;
субдеаквантитензивиране на икономическия растеж;
субдеаквантитензификация на икономическия растеж;
субдеакотензивиране на икономическия растеж;
субдеакотензификация на икономическия растеж;
субдеакреатензивиране на икономическия растеж;
субдеакреатензификация на икономическия растеж;
субдеаоптензивиране на икономическия растеж;
субдеаоптензификация на икономическия растеж;
субдеаретензивиране на икономическия растеж;
субдеаретензификация на икономическия растеж;
субдеафитензивиране на икономическия растеж;
субдеафитензификация на икономическия растеж;
субдеахомеотензивиране на икономическия растеж;
субдеахомеотензификация на икономическия растеж;
субдебитензивиране на икономическия растеж;
субдебитензификация на икономическия растеж;
субдебитертензивиране на икономическия растеж;
субдебитертензификация на икономическия растеж;
субдеекстензивиране на икономическия растеж;
субдеекстензификация на икономическия растеж;
субдеекстертензивиране на икономическия растеж;
субдеекстертензификация на икономическия растеж;
субдеекстратензивиране на икономическия растеж;
субдеекстратензификация на икономическия растеж;
субдеинтертензивиране на икономическия растеж;
субдеинтертензификация на икономическия растеж;
субдекатензивиране на икономическия растеж;
субдекатензификация на икономическия растеж;
субдеквалитензивиране на икономическия растеж;
субдеквалитензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдеквантитензивиране на икономическия растеж;
субдеквантитензификация на икономическия растеж;
субдекотензивиране на икономическия растеж;
субдекотензификация на икономическия растеж;
субдекреатензивиране на икономическия растеж;
субдекреатензификация на икономическия растеж;
субдеоптензивиране на икономическия растеж;
субдеоптензификация на икономическия растеж;
субдеретензивиране на икономическия растеж;
субдеретензификация на икономическия растеж;
субдефитензивиране на икономическия растеж;
субдефитензификация на икономическия растеж;
субдехомеотензивиране на икономическия растеж;
субдехомеотензификация на икономическия растеж;
субдостатъчен битензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден битензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен битертензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден битертензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен екстензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден екстензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен екстертензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден екстертензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен екстратензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден екстратензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен интертензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден интертензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен катензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден катензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен квалитензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден квалитензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен квантитензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден квантитензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен котензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден котензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен креатензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден креатензитет на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдостатъчен оптензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден оптензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен ретензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден ретензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен фитензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден фитензитет на икономическия растеж);
субдостатъчен хомеотензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден хомеотензитет на икономическия растеж);
субдостатъчна битензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена битензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна битертензивност на икономическия растеж (същото като субутвърдена битертензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна екстензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена екстензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна екстертензивност на икономическия растеж (същото
като субутвърдена екстертензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна екстратензивност на икономическия растеж (същото
като субутвърдена екстратензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна интертензивност на икономическия растеж (същото като субутвърдена интертензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна катензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена катензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна квалитензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена квалитензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна квантитензивност на икономическия растеж (същото
като субутвърдена квантитензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна котензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена котензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна креатензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена креатензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна оптензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена оптензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна ретензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена ретензивност на икономическия растеж);
субдостатъчна фитензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена фитензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдостатъчна хомеотензивност на икономическия растеж (същото като субутвърдена хомеотензивност на икономическия растеж);
субдостатъчно-битензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-битензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-битертензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-битертензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-екстензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-екстензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-екстертензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-екстертензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-екстратензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-екстратензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-интертензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-интертензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-катензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-катензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-квалитензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-квалитензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-квантитензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-квантитензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-котензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-котензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-креатензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-креатензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-оптензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-оптензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-ретензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-ретензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-фитензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-фитензивностен икономически растеж);
субдостатъчно-хомеотензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-хомеотензивностен икономически растеж);
субекстензивиране на икономическия растеж;
субекстензификация на икономическия растеж;
субекстертензивиране на икономическия растеж;
субекстертензификация на икономическия растеж;
субекстратензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субекстратензификация на икономическия растеж;
субинбитензивиране на икономическия растеж;
субинбитензивностен икономически растеж (същото като деабитензивностен икономически растеж);
субинбитензификация на икономическия растеж;
субинбитертензивиране на икономическия растеж;
субинбитертензивностен икономически растеж (същото като деабитертензивностен икономически растеж);
субинбитертензификация на икономическия растеж;
субинекстензивиране на икономическия растеж;
субинекстензивностен икономически растеж (същото като деаекстензивностен икономически растеж);
субинекстензификация на икономическия растеж;
субинекстертензивиране на икономическия растеж;
субинекстертензивностен икономически растеж (същото като деаекстертензивностен икономически растеж);
субинекстертензификация на икономическия растеж;
субинекстратензивиране на икономическия растеж;
субинекстратензивностен икономически растеж (същото като деаекстратензивностен икономически растеж);
субинекстратензификация на икономическия растеж;
субининтертензивностен икономически растеж (същото като деаинтертензивностен икономически растеж);
субинкатензивиране на икономическия растеж;
субинкатензивностен икономически растеж (същото като деакатензивностен икономически растеж);
субинкатензификация на икономическия растеж;
субинквалитензивиране на икономическия растеж;
субинквалитензивностен икономически растеж (същото като деаквалитензивностен икономически растеж);
субинквалитензификация на икономическия растеж;
субинквантитензивиране на икономическия растеж;
субинквантитензивностен икономически растеж (същото като деаквантитензивностен икономически растеж);
субинквантитензификация на икономическия растеж;
субинкотензивиране на икономическия растеж;

99

99

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субинкотензивностен икономически растеж (същото като деакотензивностен икономически растеж);
субинкотензификация на икономическия растеж;
субинкреатензивиране на икономическия растеж;
субинкреатензивностен икономически растеж (същото като деакреатензивностен икономически растеж);
субинкреатензификация на икономическия растеж;
субиноптензивиране на икономическия растеж;
субиноптензивностен икономически растеж (същото като деаоптензивностен икономически растеж);
субиноптензификация на икономическия растеж;
субинретензивиране на икономическия растеж;
субинретензивностен икономически растеж (същото като деаретензивностен икономически растеж);
субинретензификация на икономическия растеж;
субинтертензивиране на икономическия растеж;
субинтертензификация на икономическия растеж;
субинфитензивиране на икономическия растеж;
субинфитензивностен икономически растеж (същото като деафитензивностен икономически растеж);
субинфитензификация на икономическия растеж;
субинхомеотензивиране на икономическия растеж;
субинхомеотензивностен икономически растеж (същото като деахомеотензивностен икономически растеж);
субинхомеотензификация на икономическия растеж;
субкатензивиране на икономическия растеж;
субкатензификация на икономическия растеж;
субквалитензивиране на икономическия растеж;
субквалитензификация на икономическия растеж;
субквантитензивиране на икономическия растеж;
субквантитензификация на икономическия растеж;
субкотензивиране на икономическия растеж;
субкотензификация на икономическия растеж;
субкреатензивиране на икономическия растеж;
субкреатензификация на икономическия растеж;
субоптензивиране на икономическия растеж;
субоптензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субпреобладаващ битензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ битертензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ екстензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ екстертензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ екстратензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ интертензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ катензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ квалтитензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ котензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ креатензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ оптензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ фитензитет на икономическия растеж;
субпреобладаващ хомеотензитет на икономическия растеж;
субпреобладаваща битензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща битензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща битертензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща битертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща екстензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща екстензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща екстертензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща екстертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща екстратензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща екстратензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща интертензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща катензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща катензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща котензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща котензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща креатензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща креатензификация на икономическия растеж;
101

101

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субпреобладаваща оптензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща оптензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща фитензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща фитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща хомеотензивност на икономическия растеж;
субпреобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж;
субпреобладаващо битензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо битертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо екстензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо екстертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо екстратензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо котензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо креатензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо оптензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субпреобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо фитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо хомеотензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо-битензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-битертензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-екстензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-екстертензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-екстратензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-интертензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-катензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-квалитензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-квантитензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-котензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-креатензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-оптензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-ретензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-фитензивностен икономически растеж;
субпреобладаващо-хомеотензивностен икономически растеж;
субреинтертензивиране на икономическия растеж;
субреинтертензификация на икономическия растеж;
субретензивиране на икономическия растеж;
субретензификация на икономическия растеж;
субституционално-антинеутрален полезностен икономически растеж;
субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж;;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субституционално-антинеутрален стойностен икономически растеж;
субституционално-неутрален полезностен икономически растеж;
субституционално-неутрален продуктов икономически растеж;
субституционално-неутрален стойностен икономически растеж;
субутвърден битензитет на икономическия растеж;
субутвърден битертензитет на икономическия растеж;
субутвърден екстензитет на икономическия растеж;
субутвърден екстертензитет на икономическия растеж;
субутвърден екстратензитет на икономическия растеж;
субутвърден интертензитет на икономическия растеж;
субутвърден катензитет на икономическия растеж;
субутвърден квалитензитет на икономическия растеж;
субутвърден квантитензитет на икономическия растеж;
субутвърден котензитет на икономическия растеж;
субутвърден креатензитет на икономическия растеж;
субутвърден оптензитет на икономическия растеж;
субутвърден ретензитет на икономическия растеж;
субутвърден фитензитет на икономическия растеж;
субутвърден хомеотензитет на икономическия растеж;
субутвърдена битензивност на икономическия растеж;
субутвърдена битензификация на икономическия растеж;
субутвърдена битертензивност на икономическия растеж;
субутвърдена битертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена екстензивност на икономическия растеж;
субутвърдена екстензификация на икономическия растеж;
субутвърдена екстертензивност на икономическия растеж;
субутвърдена екстертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена екстратензивност на икономическия растеж;
субутвърдена екстратензификация на икономическия растеж;
субутвърдена интертензивност на икономическия растеж;
субутвърдена интертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена катензивност на икономическия растеж;
субутвърдена катензификация на икономическия растеж;
субутвърдена квалитензивност на икономическия растеж;
субутвърдена квалитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена квантитензивност на икономическия растеж;
субутвърдена квантитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдена котензивност на икономическия растеж;
субутвърдена котензификация на икономическия растеж;
субутвърдена креатензивност на икономическия растеж;
субутвърдена креатензификация на икономическия растеж;
субутвърдена оптензивност на икономическия растеж;
субутвърдена оптензификация на икономическия растеж;
субутвърдена ретензивност на икономическия растеж;
субутвърдена ретензификация на икономическия растеж;
субутвърдена суббитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена суббитертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субекстензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субекстертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субекстратензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субинтертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субкатензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субквалитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субквантитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субкотензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субкреатензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субоптензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субретензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субфитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж;
субутвърдена фитензивност на икономическия растеж;
субутвърдена фитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена хомеотензивност на икономическия растеж;
субутвърдена хомеотензификация на икономическия растеж;
субутвърдено битензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено битертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено екстензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено екстертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено екстратензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено интертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено катензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено квалитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено квантитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено котензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдено креатензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено оптензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено ретензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено суббитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субекстензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субкатензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субкотензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субоптензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субретензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субфитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено фитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено хомеотензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено-битензивностен икономически растеж;
субутвърдено-битертензивностен икономически растеж;
субутвърдено-екстензивностен икономически растеж;
субутвърдено-екстертензивностен икономически растеж;
субутвърдено-екстратензивностен икономически растеж;
субутвърдено-интертензивностен икономически растеж;
субутвърдено-катензивностен икономически растеж;
субутвърдено-квалитензивностен икономически растеж;
субутвърдено-квантитензивностен икономически растеж;
субутвърдено-котензивностен икономически растеж;
субутвърдено-креатензивностен икономически растеж;
субутвърдено-оптензивностен икономически растеж;
субутвърдено-ретензивностен икономически растеж;
субутвърдено-фитензивностен икономически растеж;
субутвърдено-хомеотензивностен икономически растеж;
субфитензивиране на икономическия растеж;
субфитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенен битензитет на икономическия растеж;
субхипергенен битертензитет на икономическия растеж;
субхипергенен екстензитет на икономическия растеж;
субхипергенен екстертензитет на икономическия растеж;
субхипергенен екстратензитет на икономическия растеж;
субхипергенен интертензитет на икономическия растеж;
субхипергенен катензитет на икономическия растеж;
субхипергенен квалитензитет на икономическия растеж;
субхипергенен квантитензитет на икономическия растеж;
субхипергенен котензитет на икономическия растеж;
субхипергенен креатензитет на икономическия растеж;
субхипергенен оптензитет на икономическия растеж;
субхипергенен ретензитет на икономическия растеж;
субхипергенен фитензитет на икономическия растеж;
субхипергенен хомеотензитет на икономическия растеж;
субхипергенна битензивност на икономическия растеж;
субхипергенна битензификация на икономическия растеж;
субхипергенна битертензивност на икономическия растеж;
субхипергенна битертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна екстензивност на икономическия растеж;
субхипергенна екстензификация на икономическия растеж;
субхипергенна екстертензивност на икономическия растеж;
субхипергенна екстертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна екстратензивност на икономическия растеж;
субхипергенна екстратензификация на икономическия растеж;
субхипергенна интертензивност на икономическия растеж;
субхипергенна интертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна катензивност на икономическия растеж;
субхипергенна катензификация на икономическия растеж;
субхипергенна квалитензивност на икономическия растеж;
субхипергенна квалитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна квантитензивност на икономическия растеж;
субхипергенна квантитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна котензивност на икономическия растеж;
субхипергенна котензификация на икономическия растеж;
субхипергенна креатензивност на икономическия растеж;
субхипергенна креатензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенна оптензивност на икономическия растеж;
субхипергенна оптензификация на икономическия растеж;
субхипергенна ретензивност на икономическия растеж;
субхипергенна ретензификация на икономическия растеж;
субхипергенна суббитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна суббитертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субекстензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субекстертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субекстратензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субинтертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субкатензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субквалитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субквантитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субкотензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субкреатензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субоптензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субретензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субфитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субхомеотензификация на икономическия растеж;
субхипергенна фитензивност на икономическия растеж;
субхипергенна фитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна хомеотензивност на икономическия растеж;
субхипергенна хомеотензификация на икономическия растеж;
субхипергенно битензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно битертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно екстензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно екстертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно екстратензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно интертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно катензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно квалитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно квантитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно котензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно креатензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно оптензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно ретензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно суббитензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенно суббитертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субекстензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субекстертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субекстратензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субинтертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субкатензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субквалитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субквантитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субкотензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субкреатензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субоптензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субретензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субфитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно фитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно хомеотензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно-битензивностен икономически растеж;
субхипергенно-битертензивностен икономически растеж;
субхипергенно-екстензивностен икономически растеж;
субхипергенно-екстертензивностен икономически растеж;
субхипергенно-екстратензивностен икономически растеж;
субхипергенно-интертензивностен икономически растеж;
субхипергенно-катензивностен икономически растеж;
субхипергенно-квалитензивностен икономически растеж;
субхипергенно-квантитензивностен икономически растеж;
субхипергенно-котензивностен икономически растеж;
субхипергенно-креатензивностен икономически растеж;
субхипергенно-оптензивностен икономически растеж;
субхипергенно-ретензивностен икономически растеж;
субхипергенно-фитензивностен икономически растеж;
субхипергенно-хомеотензивностен икономически растеж;
субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субхомеотензификация на икономическия растеж;
субцялостен битензитет на икономическия растеж;
субцялостен битертензитет на икономическия растеж;
субцялостен екстензитет на икономическия растеж;
субцялостен екстертензивност на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостен екстертензитет на икономическия растеж;
субцялостен екстратензитет на икономическия растеж;
субцялостен интертензитет на икономическия растеж;
субцялостен катензитет на икономическия растеж;
субцялостен квалитензитет на икономическия растеж;
субцялостен квантитензитет на икономическия растеж;
субцялостен котензитет на икономическия растеж;
субцялостен креатензитет на икономическия растеж;
субцялостен оптензивност на икономическия растеж;
субцялостен оптензитет на икономическия растеж;
субцялостен ретензитет на икономическия растеж;
субцялостен фитензитет на икономическия растеж;
субцялостен хомеотензитет на икономическия растеж;
субцялостна битензивност на икономическия растеж;
субцялостна битензификация на икономическия растеж;
субцялостна битертензивност на икономическия растеж;
субцялостна битертензификация на икономическия растеж;
субцялостна екстензивност на икономическия растеж;
субцялостна екстензификация на икономическия растеж;
субцялостна екстертензификация на икономическия растеж;
субцялостна екстратензивност на икономическия растеж;
субцялостна екстратензификация на икономическия растеж;
субцялостна интертензивност на икономическия растеж;
субцялостна интертензификация на икономическия растеж;
субцялостна катензивност на икономическия растеж;
субцялостна катензификация на икономическия растеж;
субцялостна квалитензивност на икономическия растеж;
субцялостна квалитензификация на икономическия растеж;
субцялостна квантитензивност на икономическия растеж;
субцялостна квантитензификация на икономическия растеж;
субцялостна котензивност на икономическия растеж;
субцялостна котензификация на икономическия растеж;
субцялостна креатензивност на икономическия растеж;
субцялостна креатензификация на икономическия растеж;
субцялостна оптензификация на икономическия растеж;
субцялостна ретензивност на икономическия растеж;
субцялостна ретензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна суббитензификация на икономическия растеж;
субцялостна суббитертензификация на икономическия растеж;
субцялостна субекстензификация на икономическия растеж;
субцялостна субекстертензификация на икономическия растеж;
субцялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
субцялостна субинтертензификация на икономическия растеж;
субцялостна субкатензификация на икономическия растеж;
субцялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
субцялостна субквантитензификация на икономическия растеж;
субцялостна субкотензификация на икономическия растеж;
субцялостна субкреатензификация на икономическия растеж;
субцялостна субоптензификация на икономическия растеж;
субцялостна субретензификация на икономическия растеж;
субцялостна субфитензификация на икономическия растеж;
субцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж;
субцялостна фитензивност на икономическия растеж;
субцялостна фитензификация на икономическия растеж;
субцялостна хомеотензивност на икономическия растеж;
субцялостна хомеотензификация на икономическия растеж;
субцялостно битензивиране на икономическия растеж;
субцялостно битертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно екстензивиране на икономическия растеж;
субцялостно екстертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно екстратензивиране на икономическия растеж;
субцялостно интертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно катензивиране на икономическия растеж;
субцялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно котензивиране на икономическия растеж;
субцялостно креатензивиране на икономическия растеж;
субцялостно оптензивиране на икономическия растеж;
субцялостно ретензивиране на икономическия растеж;
субцялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субретензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субцялостно фитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно хомеотензивиране на икономическия растеж;
субцялостно-битензивностен икономически растеж;
субцялостно-битертензивностен икономически растеж;
субцялостно-екстензивностен икономически растеж;
субцялостно-екстертензивностен икономически растеж;
субцялостно-екстратензивностен икономически растеж;
субцялостно-интертензивностен икономически растеж;
субцялостно-катензивностен икономически растеж;
субцялостно-квалитензивностен икономически растеж;
субцялостно-квантитензивностен икономически растеж;
субцялостно-котензивностен икономически растеж;
субцялостно-креатензивностен икономически растеж;
субцялостно-оптензивностен икономически растеж;
субцялостно-ретензивностен икономически растеж;
субцялостно-фитензивностен икономически растеж;
субцялостно-хомеотензивностен икономически растеж;
суперцялостен битензитет на икономическия растеж;
суперцялостен битертензитет на икономическия растеж;
суперцялостен екстензитет на икономическия растеж;
суперцялостен екстертензитет на икономическия растеж;
суперцялостен екстратензитет на икономическия растеж;
суперцялостен интертензитет на икономическия растеж;
суперцялостен катензитет на икономическия растеж;
суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж;
суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж;
суперцялостен котензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостен креатензитет на икономическия растеж;
суперцялостен оптензитет на икономическия растеж;
суперцялостен ретензитет на икономическия растеж;
суперцялостен фитензитет на икономическия растеж;
суперцялостен хомеотензитет на икономическия растеж;
суперцялостна битензивност на икономическия растеж;
суперцялостна битензификация на икономическия растеж;
суперцялостна битертензивност на икономическия растеж;
суперцялостна битертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна екстензивност на икономическия растеж;
суперцялостна екстензификация на икономическия растеж;
суперцялостна екстертензивност на икономическия растеж;
суперцялостна екстертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна екстратензивност на икономическия растеж;
суперцялостна екстратензификация на икономическия растеж;
суперцялостна интертензивност на икономическия растеж;
суперцялостна интертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна катензивност на икономическия растеж;
суперцялостна катензификация на икономическия растеж;
суперцялостна квалитензивност на икономическия растеж;
суперцялостна квалитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна квантитензивност на икономическия растеж;
суперцялостна квантитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна котензивност на икономическия растеж;
суперцялостна котензификация на икономическия растеж;
суперцялостна креатензивност на икономическия растеж;
суперцялостна креатензификация на икономическия растеж;
суперцялостна оптензивност на икономическия растеж;
суперцялостна оптензификация на икономическия растеж;
суперцялостна ретензивност на икономическия растеж;
суперцялостна ретензификация на икономическия растеж;
суперцялостна суббитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна суббитертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субекстензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субекстертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субинтертензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостна субкатензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субквантитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субкотензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субкреатензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субоптензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субретензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субфитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж;
суперцялостна фитензивност на икономическия растеж;
суперцялостна фитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна хомеотензивност на икономическия растеж;
суперцялостна хомеотензификация на икономическия растеж;
суперцялостно битензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно битертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно екстензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно екстертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно екстратензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно интертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно катензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно котензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно креатензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно оптензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно ретензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субретензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно фитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно хомеотензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно-битензивностен икономически растеж;
суперцялостно-битертензивностен икономически растеж;
суперцялостно-екстензивностен икономически растеж;
суперцялостно-екстертензивностен икономически растеж;
суперцялостно-екстратензивностен икономически растеж;
суперцялостно-интертензивностен икономически растеж;
суперцялостно-катензивностен икономически растеж;
суперцялостно-квалитензивностен икономически растеж;
суперцялостно-квантитензивностен икономически растеж;
суперцялостно-котензивностен икономически растеж;
суперцялостно-креатензивностен икономически растеж;
суперцялостно-оптензивностен икономически растеж;
суперцялостно-ретензивностен икономически растеж;
суперцялостно-фитензивностен икономически растеж;
суперцялостно-хомеотензивностен икономически растеж;
текущи фактори на икономическия растеж – вж. икономически растеж;
темп на икономическия растеж;
тензивен икономически растеж;
тензивност на икономическия растеж;
тензивностен икономически растеж;
тензитет на икономическия растеж;
тензотичен икономически растеж;
типология на икономическия растеж;
трудово-ангажиращ продуктов икономически растеж (същото като физическо-спестяващ продуктов икономически растеж);
трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж по
Хикс, Дж. (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически
растеж по Дж. Хикс);
трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.;
трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудовоекстензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
трудово-екстензивен продуктов икономически растеж (същото като
трудово-изразходващ продуктов икономически растеж)
трудово-еластичностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
трудово-еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж;
трудово-ефективен продуктов икономически растеж (същото като трудово-увеличаван продуктов икономически растеж);
трудово-изразходващ ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ трудово-интензивен продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово -факторовоинтензивeн материалeн продукт (в
микр.);
трудово-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при трудово-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в
микр.);
трудово-изразходващ физическо-интензивен продуктов икономически
растеж;
трудово-изразходващ физическо-увеличаван продуктов икономически
растеж;
трудово-индуциращ продуктов икономически растеж;
трудовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.);
трудово-интензивен ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово-интензивен ефективностно-неутрален продуктов икономически
растеж;
трудово-интензивен продуктов икономически растеж;
трудово-интензивен трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
трудово-интензивен физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
трудово-неефективен продуктов икономически растеж (същото като
физическо-увеличаван продуктов икономически растеж);
трудово-неизразходващ продуктов икономически растеж (същото като
физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
трудово-неинтензивен продуктов икономически растеж (същото като
физическо-интензивен продуктов икономически растеж);
трудово-неускоряван продуктов икономически растеж (същото като физическо-ускоряван продуктов икономически растеж);
трудовообусловен капиталонебалансиран двупродуктов икономически
растеж (в макр.) (същото като трудовоекстензивен двуфакторен икономически растеж (в макр.));
трудово-освобождаващ продуктов икономически растеж (същото като
физическо-поглъщащ продуктов икономически растеж);
трудово-поглъщащ продуктов икономически растеж;
трудово-спестяващ продуктов икономически растеж;
трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
трудово-ускоряван продуктов икономически растеж;
устойчив икономически растеж;
утвърден битензитет на икономическия растеж;
утвърден битертензитет на икономическия растеж;
утвърден екстензитет на икономическия растеж;
утвърден екстертензитет на икономическия растеж;
утвърден екстратензитет на икономическия растеж;
утвърден инбитензитет на икономическия растеж (същото като утвърден битензитет на икономическия растеж);
утвърден инбитертензитет на икономическия растеж (същото като утвърден битертензитет на икономическия растеж);
утвърден инекстензитет на икономическия растеж (същото като утвърден екстензитет на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърден инекстертензитет на икономическия растеж (същото като
утвърден екстертензитет на икономическия растеж);
утвърден инекстратензитет на икономическия растеж (същото като
утвърден екстратензитет на икономическия растеж);
утвърден инкатензитет на икономическия растеж (същото като утвърден катензитет на икономическия растеж);
утвърден инквалитензитет на икономическия растеж (същото като утвърден квалитензитет на икономическия растеж);
утвърден инквантитензитет на икономическия растеж (същото като
утвърден квантитензитет на икономическия растеж);
утвърден инкотензитет на икономическия растеж (същото като утвърден котензитет на икономическия растеж);
утвърден инкреатензитет на икономическия растеж (същото като утвърден креатензитет на икономическия растеж);
утвърден иноптензитет на икономическия растеж (същото като утвърден оптензитет на икономическия растеж);
утвърден инретензитет на икономическия растеж (същото като утвърден ретензитет на икономическия растеж);
утвърден интертензитет на икономическия растеж;
утвърден инфитензитет на икономическия растеж (същото като утвърден фитензитет на икономическия растеж);
утвърден инхомеотензитет на икономическия растеж (същото като утвърден хомеотензитет на икономическия растеж);
утвърден катензитет на икономическия растеж;
утвърден квалитензитет на икономическия растеж;
утвърден квантитензитет на икономическия растеж;
утвърден котензитет на икономическия растеж;
утвърден креатензитет на икономическия растеж;
утвърден оптензитет на икономическия растеж;
утвърден реинтертензитет на икономическия растеж (същото като утвърден интертензитет на икономическия растеж);
утвърден ретензитет на икономическия растеж;
утвърден фитензитет на икономическия растеж;
утвърден хомеотензитет на икономическия растеж;
утвърдена битензивност на икономическия растеж;
утвърдена битензификация на икономическия растеж;
утвърдена битертензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдена битертензификация на икономическия растеж;
утвърдена екстензивност на икономическия растеж;
утвърдена екстензификация на икономическия растеж;
утвърдена екстертензивност на икономическия растеж;
утвърдена екстертензификация на икономическия растеж;
утвърдена екстратензивност на икономическия растеж;
утвърдена екстратензификация на икономическия растеж;
утвърдена инбитензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена битензивност на икономическия растеж);
утвърдена инбитертензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена битертензивност на икономическия растеж);
утвърдена инекстензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена екстензивност на икономическия растеж);
утвърдена инекстертензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена екстертензивност на икономическия растеж);
утвърдена инекстратензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена екстратензивност на икономическия растеж);
утвърдена инкатензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена катензивност на икономическия растеж);
утвърдена инквалитензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена квалитензивност на икономическия растеж);
утвърдена инквантитензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена квантитензивност на икономическия растеж);
утвърдена инкотензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена котензивност на икономическия растеж);
утвърдена инкреатензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена креатензивност на икономическия растеж);
утвърдена иноптензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена оптензивност на икономическия растеж);
утвърдена инретензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена ретензивност на икономическия растеж);
утвърдена интертензивност на икономическия растеж;
утвърдена интертензификация на икономическия растеж;
утвърдена инфитензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена фитензивност на икономическия растеж);
утвърдена инхомеотензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена хомеотензивност на икономическия растеж);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдена катензивност на икономическия растеж;
утвърдена катензификация на икономическия растеж;
утвърдена квалитензивност на икономическия растеж;
утвърдена квалитензификация на икономическия растеж;
утвърдена квантитензивност на икономическия растеж;
утвърдена квантитензификация на икономическия растеж;
утвърдена котензивност на икономическия растеж;
утвърдена котензификация на икономическия растеж;
утвърдена креатензивност на икономическия растеж;
утвърдена креатензификация на икономическия растеж;
утвърдена оптензивност на икономическия растеж;
утвърдена оптензификация на икономическия растеж;
утвърдена реинтертензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена интертензивност на икономическия растеж);
утвърдена ретензивност на икономическия растеж;
утвърдена ретензификация на икономическия растеж;
утвърдена суббитензификация на икономическия растеж;
утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж;
утвърдена субекстензификация на икономическия растеж;
утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж;
утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж;
утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж;
утвърдена субкатензификация на икономическия растеж;
утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж;
утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж;
утвърдена субкотензификация на икономическия растеж;
утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж;
утвърдена субоптензификация на икономическия растеж;
утвърдена субретензификация на икономическия растеж;
утвърдена субфитензификация на икономическия растеж;
утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж;
утвърдена фитензивност на икономическия растеж;
утвърдена фитензификация на икономическия растеж;
утвърдена хомеотензивност на икономическия растеж;
утвърдена хомеотензификация на икономическия растеж;
утвърдено битензивиране на икономическия растеж;
утвърдено битертензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдено екстензивиране на икономическия растеж;
утвърдено екстертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено екстратензивиране на икономическия растеж;
утвърдено интертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено катензивиране на икономическия растеж;
утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено котензивиране на икономическия растеж;
утвърдено креатензивиране на икономическия растеж;
утвърдено оптензивиране на икономическия растеж;
утвърдено ретензивиране на икономическия растеж;
утвърдено суббитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субекстензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субретензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субфитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
утвърдено фитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено хомеотензивиране на икономическия растеж;
утвърдено-битензивностен икономически растеж;
утвърдено-битертензивностен икономически растеж;
утвърдено-екстензивностен икономически растеж;
утвърдено-екстертензивностен икономически растеж;
утвърдено-екстратензивностен икономически растеж;
утвърдено-инбитензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-битензивностен икономически растеж);
утвърдено-инбитертензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-битертензивностен икономически растеж);
121

121

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------утвърдено-инекстензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-екстензивностен икономически растеж);
утвърдено-инекстертензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-екстертензивностен икономически растеж);
утвърдено-инекстратензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-екстратензивностен икономически растеж);
утвърдено-инкатензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-катензивностен икономически растеж);
утвърдено-инквалитензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-квалитензивностен икономически растеж);
утвърдено-инквантитензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-квантитензивностен икономически растеж);
утвърдено-инкотензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-котензивностен икономически растеж);
утвърдено-инкреатензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-креатензивностен икономически растеж);
утвърдено-иноптензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-оптензивностен икономически растеж);
утвърдено-инретензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-ретензивностен икономически растеж);
утвърдено-интертензивностен икономически растеж;
утвърдено-инфитензивностен икономически растеж) (същото като утвърдено-фитензивностен икономически растеж);
утвърдено-инхомеотензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-хомеотензивностен икономически растеж);
утвърдено-катензивностен икономически растеж;
утвърдено-квалитензивностен икономически растеж;
утвърдено-квантитензивностен икономически растеж;
утвърдено-котензивностен икономически растеж;
утвърдено-креатензивностен икономически растеж;
утвърдено-оптензивностен икономически растеж;
утвърдено-реинтертензивностен икономически растеж) (същото като
утвърдено-интертензивностен икономически растеж);
утвърдено-ретензивностен икономически растеж;
утвърдено-фитензивностен икономически растеж;
утвърдено-хомеотензивностен икономически растеж;
фактори на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторно-ангажиращ продуктов икономически растеж;
факторно-освобождаващ продуктов икономически растеж;
факторно-поглъщащ продуктов икономически растеж;
факторно-спестяващ продуктов икономически растеж;
факторов икономически растеж;
факторово-двупродуктов икономически растеж;
факторово-полезностен икономически растеж;
факторово-стойностен икономически растеж;
физическо-ангажиращ продуктов икономически растеж (същото като
трудово-спестяващ продуктов икономически растеж);
физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж
по Хикс, Дж. (физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по
Дж. Хикс);
физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Хикс,
Дж.;
физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-екстензивен продуктов икономически растеж (същото като
физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
физическо-еластичностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж;
физическо-ефективен продуктов икономически растеж (същото като физическо-увеличаван продуктов икономически растеж);
физическо-изразходващ ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ интензивностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ интензивностно-неутрален продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ продуктов икономически растеж;
физическо-изразходващ трудово-интензивен продуктов икономически
растеж;
физическо-изразходващ трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;

123

123

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж (в микр.);
физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн материалeн продукт (в
микр.);
физическо-изразходващ факторово-биматимно-двупродуктов икономически растеж при физическо-факторовоинтензивeн нематериалeн продукт (в
микр.);
физическо-изразходващ физическо-интензивен продуктов икономически
растеж;
физическо-изразходващ физическо-увеличаван продуктов икономически
растеж;
физическо-индуциращ продуктов икономически растеж;
физическо-интензивен ефективностно-антинеутрален продуктов икономически растеж;
физическо-интензивен ефективностно-неутрален продуктов икономически растеж;
физическо-интензивен продуктов икономически растеж;
физическо-интензивен трудово-увеличаван продуктов икономически растеж;
физическо-интензивен физическо-увеличаван продуктов икономически
растеж;
физическо-неефективен продуктов икономически растеж (същото като
трудово-увеличаван продуктов икономически растеж);
физическо-неизразходващ продуктов икономически растеж (същото като
трудово-изразходващ продуктов икономически растеж);
физическо-неинтензивен продуктов икономически растеж (същото като
трудово-интензивен продуктов икономически растеж);
физическо-неускоряван продуктов икономически растеж (същото като
трудово-ускоряван продуктов икономически растеж);
физическо-освобождаващ продуктов икономически растеж (същото като
трудово-поглъщащ продуктов икономически растеж);
физическо-поглъщащ продуктов икономически растеж;
физическо-спестяващ продуктов икономически растеж;
физическо-увеличаван продуктов икономически растеж;
физическо-ускоряван продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фиксиран тензитет на икономическия растеж (същото като фитензитет на икономическия растеж);
фиксиран фактор на икономическия растеж;
фиксирана тензивност на икономическия растеж (същото като фитензивност на икономическия растеж);
фитензивен икономически растеж;
фитензивиране на икономическия растеж;
фитензивност на икономическия растеж;
фитензивностен икономически растеж;
фитензитет на икономическия растеж;
фитензификация на икономическия растеж;
хеогенен икономически растеж;
хеогенно-битензивен икономически растеж;
хеогенно-битертензивен икономически растеж;
хеогенно-екстензивен икономически растеж;
хеогенно-екстертензивен икономически растеж;
хеогенно-екстратензивен икономически растеж;
хеогенно-интертензивен икономически растеж;
хеогенно-катензивен икономически растеж;
хеогенно-квалитензивен икономически растеж;
хеогенно-квантитензивен икономически растеж;
хеогенно-котензивен икономически растеж;
хеогенно-креатензивен икономически растеж;
хеогенно-оптензивен икономически растеж;
хеогенно-ретензивен икономически растеж;
хеогенностен икономически растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
хеогенностна релейна бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
хеогенностна релейна бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
хеогенно-фитензивен икономически растеж;
хеогенно-хомеотензивен икономически растеж;
хетерогенен икономически растеж;
хетерогенно-битензивен икономически растеж;
хетерогенно-битертензивен икономически растеж;
хетерогенно-екстензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хетерогенно-екстертензивен икономически растеж;
хетерогенно-екстратензивен икономически растеж;
хетерогенно-интертензивен икономически растеж;
хетерогенно-катензивен икономически растеж;
хетерогенно-квалитензивен икономически растеж;
хетерогенно-квантитензивен икономически растеж;
хетерогенно-котензивен икономически растеж;
хетерогенно-креатензивен икономически растеж;
хетерогенно-оптензивен икономически растеж;
хетерогенно-ретензивен икономически растеж;
хетерогенно-фитензивен икономически растеж;
хетерогенно-хомеотензивен икономически растеж;
хигенен икономически растеж;
хигенно-битензивен икономически растеж;
хигенно-битертензивен икономически растеж;
хигенно-екстензивен икономически растеж;
хигенно-екстертензивен икономически растеж;
хигенно-екстратензивен икономически растеж;
хигенно-интертензивен икономически растеж;
хигенно-катензивен икономически растеж;
хигенно-квалитензивен икономически растеж;
хигенно-квантитензивен икономически растеж;
хигенно-котензивен икономически растеж;
хигенно-креатензивен икономически растеж;
хигенно-оптензивен икономически растеж;
хигенно-ретензивен икономически растеж;
хигенно-фитензивен икономически растеж;
хигенно-хомеотензивен икономически растеж;
хипергенен битензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен битензитет на икономическия растеж);
хипергенен битертензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен битертензитет на икономическия растеж);
хипергенен екстензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен екстензитет на икономическия растеж);
хипергенен екстертензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен екстертензитет на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенен екстратензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен екстратензитет на икономическия растеж);
хипергенен икономически растеж;
хипергенен интертензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен интертензитет на икономическия растеж);
хипергенен катензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен катензитет на икономическия растеж);
хипергенен квалитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж);
хипергенен квантитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж);
хипергенен котензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен котензитет на икономическия растеж);
хипергенен креатензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен креатензитет на икономическия растеж);
хипергенен оптензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен оптензитет на икономическия растеж);
хипергенен ретензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен ретензитет на икономическия растеж);
хипергенен фитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен фитензитет на икономическия растеж);
хипергенен хомеотензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен хомеотензитет на икономическия растеж);
хипергенна битензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна битензивност на икономическия растеж);
хипергенна битертензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна битертензивност на икономическия растеж);
хипергенна екстензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна екстензивност на икономическия растеж);
хипергенна екстертензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна екстертензивност на икономическия растеж);
хипергенна екстратензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна екстратензивност на икономическия растеж);
хипергенна интертензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна интертензивност на икономическия растеж);
хипергенна катензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна катензивност на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенна квалитензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна квалитензивност на икономическия растеж);
хипергенна квантитензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна квантитензивност на икономическия растеж);
хипергенна котензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна котензивност на икономическия растеж);
хипергенна креатензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна креатензивност на икономическия растеж);
хипергенна оптензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна оптензивност на икономическия растеж);
хипергенна ретензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна ретензивност на икономическия растеж);
хипергенна фитензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна фитензивност на икономическия растеж);
хипергенна хомеотензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна хомеотензивност на икономическия растеж);
хипергенно-битензивен икономически растеж;
хипергенно-битензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-битензивностен икономически растеж);
хипергенно-битертензивен икономически растеж;
хипергенно-битертензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-битертензивностен икономически растеж);
хипергенно-екстензивен икономически растеж;
хипергенно-екстензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-екстензивностен икономически растеж);
хипергенно-екстертензивен икономически растеж;
хипергенно-екстертензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-екстертензивностен икономически растеж);
хипергенно-екстратензивен икономически растеж;
хипергенно-екстратензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-екстратензивностен икономически растеж);
хипергенно-интертензивен икономически растеж;
хипергенно-интертензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-интертензивностен икономически растеж);
хипергенно-катензивен икономически растеж;
хипергенно-катензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-катензивностен икономически растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенно-квалитензивен икономически растеж;
хипергенно-квалитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-квалитензивностен икономически растеж);
хипергенно-квантитензивен икономически растеж;
хипергенно-квантитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-квантитензивностен икономически растеж);
хипергенно-котензивен икономически растеж;
хипергенно-котензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-котензивностен икономически растеж);
хипергенно-креатензивен икономически растеж;
хипергенно-креатензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-креатензивностен икономически растеж);
хипергенно-оптензивен икономически растеж;
хипергенно-оптензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-оптензивностен икономически растеж);
хипергенно-ретензивен икономически растеж;
хипергенно-ретензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-ретензивностен икономически растеж);
хипергенно-фитензивен икономически растеж;
хипергенно-фитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-фитензивностен икономически растеж);
хипергенно-хомеотензивен икономически растеж;
хипергенно-хомеотензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-хомеотензивностен икономически растеж);
хипердостатъчан квалитензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна квалитензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчан оптензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна оптензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчен битензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен битензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен битертензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен битертензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен екстензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен екстензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен екстертензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен екстертензитет на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипердостатъчен екстратензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен екстратензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен интертензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен интертензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен катензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен катензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен квалитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен квантитензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен котензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен котензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен креатензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен креатензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен оптензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен оптензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен ретензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен ретензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен фитензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен фитензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен хомеотензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен хомеотензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчна битензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна битензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна битертензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна битертензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна екстензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна екстензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна екстертензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна екстертензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна екстратензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна екстратензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна интертензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна интертензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна катензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна катензивност на икономическия растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипердостатъчна квантитензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна квантитензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна котензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна котензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна креатензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна креатензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна ретензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна ретензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна фитензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна фитензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна хомеотензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна хомеотензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчно-битензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-битензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-битертензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-битертензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-екстензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-екстензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-екстертензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-екстертензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-екстратензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-екстратензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-интертензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-интертензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-катензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-катензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-квалитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-квалитензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-квантитензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-квантитензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-котензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-котензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-креатензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-креатензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-оптензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-оптензивностен икономически растеж);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипердостатъчно-ретензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-ретензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-фитензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-фитензивностен икономически растеж);
хипердостатъчно-хомеотензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-хомеотензивностен икономически растеж);
хипогенен битензитет на икономическия растеж;
хипогенен битертензитет на икономическия растеж;
хипогенен екстензитет на икономическия растеж;
хипогенен екстертензитет на икономическия растеж;
хипогенен екстратензитет на икономическия растеж;
хипогенен икономически растеж;
хипогенен интертензитет на икономическия растеж;
хипогенен катензитет на икономическия растеж;
хипогенен квалитензитет на икономическия растеж;
хипогенен квантитензитет на икономическия растеж;
хипогенен котензитет на икономическия растеж;
хипогенен креатензитет на икономическия растеж;
хипогенен оптензитет на икономическия растеж;
хипогенен ретензитет на икономическия растеж;
хипогенен фитензитет на икономическия растеж;
хипогенен хомеотензитет на икономическия растеж;
хипогенна битензивност на икономическия растеж;
хипогенна битензификация на икономическия растеж;
хипогенна битертензивност на икономическия растеж;
хипогенна битертензификация на икономическия растеж;
хипогенна екстензивност на икономическия растеж;
хипогенна екстензификация на икономическия растеж;
хипогенна екстертензивност на икономическия растеж;
хипогенна екстертензификация на икономическия растеж;
хипогенна екстратензивност на икономическия растеж;
хипогенна екстратензификация на икономическия растеж;
хипогенна интертензивност на икономическия растеж;
хипогенна интертензификация на икономическия растеж;
хипогенна катензивност на икономическия растеж;
хипогенна катензификация на икономическия растеж;
хипогенна квалитензивност на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипогенна квалитензификация на икономическия растеж;
хипогенна квантитензивност на икономическия растеж;
хипогенна квантитензификация на икономическия растеж;
хипогенна котензивност на икономическия растеж;
хипогенна котензификация на икономическия растеж;
хипогенна креатензивност на икономическия растеж;
хипогенна креатензификация на икономическия растеж;
хипогенна оптензивност на икономическия растеж;
хипогенна оптензификация на икономическия растеж;
хипогенна ретензивност на икономическия растеж;
хипогенна ретензификация на икономическия растеж;
хипогенна суббитензификация на икономическия растеж;
хипогенна суббитертензификация на икономическия растеж;
хипогенна субекстензификация на икономическия растеж;
хипогенна субекстертензификация на икономическия растеж;
хипогенна субекстратензификация на икономическия растеж;
хипогенна субинтертензификация на икономическия растеж;
хипогенна субкатензификация на икономическия растеж;
хипогенна субквалитензификация на икономическия растеж;
хипогенна субквантитензификация на икономическия растеж;
хипогенна субкотензификация на икономическия растеж;
хипогенна субкреатензификация на икономическия растеж;
хипогенна субоптензификация на икономическия растеж;
хипогенна субретензификация на икономическия растеж;
хипогенна субфитензификация на икономическия растеж;
хипогенна субхомеотензификация на икономическия растеж;
хипогенна фитензивност на икономическия растеж;
хипогенна фитензификация на икономическия растеж;
хипогенна хомеотензивност на икономическия растеж;
хипогенна хомеотензификация на икономическия растеж;
хипогенно битензивиране на икономическия растеж;
хипогенно битертензивиране на икономическия растеж;
хипогенно екстензивиране на икономическия растеж;
хипогенно екстертензивиране на икономическия растеж;
хипогенно екстратензивиране на икономическия растеж;
хипогенно интертензивиране на икономическия растеж;
хипогенно катензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипогенно квалитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно квантитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно котензивиране на икономическия растеж;
хипогенно креатензивиране на икономическия растеж;
хипогенно оптензивиране на икономическия растеж;
хипогенно ретензивиране на икономическия растеж;
хипогенно суббитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно суббитертензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субекстензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субекстертензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субекстратензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субинтертензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субкатензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субквалитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субквантитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субкотензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субкреатензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субоптензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субретензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субфитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
хипогенно фитензивиране на икономическия растеж;
хипогенно хомеотензивиране на икономическия растеж;
хипогенно-битензивен икономически растеж;
хипогенно-битензивностен икономически растеж;
хипогенно-битертензивен икономически растеж;
хипогенно-битертензивностен икономически растеж;
хипогенно-екстензивен икономически растеж;
хипогенно-екстензивностен икономически растеж;
хипогенно-екстертензивен икономически растеж;
хипогенно-екстертензивностен икономически растеж;
хипогенно-екстратензивен икономически растеж;
хипогенно-екстратензивностен икономически растеж;
хипогенно-интертензивен икономически растеж;
хипогенно-интертензивностен икономически растеж;
хипогенно-катензивен икономически растеж;
хипогенно-катензивностен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипогенно-квалитензивен икономически растеж;
хипогенно-квалитензивностен икономически растеж;
хипогенно-квантитензивен икономически растеж;
хипогенно-квантитензивностен икономически растеж;
хипогенно-котензивен икономически растеж;
хипогенно-котензивностен икономически растеж;
хипогенно-креатензивен икономически растеж;
хипогенно-креатензивностен икономически растеж;
хипогенно-оптензивен икономически растеж;
хипогенно-оптензивностен икономически растеж;
хипогенно-ретензивен икономически растеж;
хипогенно-ретензивностен икономически растеж;
хипогенно-фитензивен икономически растеж;
хипогенно-фитензивностен икономически растеж;
хипогенно-хомеотензивен икономически растеж;
хипогенно-хомеотензивностен икономически растеж;
хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж;
хомеостазисна бинарна типология на квалитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на квантитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж);
хомеостазисна бинарна типология на хомеотензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
хомеостазисно-аизотропен икономически растеж;
хомеостазисно-анизотропен икономически растеж;
хомеостазисно-изотропен икономически растеж;
хомеостазисно-изохипогенен икономически растеж;
хомеостазисно-нормален икономически растеж;
хомеостазисно-преходен икономическия растеж;
хомеостазисно-хеогенен икономически растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеостазисно-хетерогенен икономически растеж;
хомеостазисно-хигенен икономически растеж;
хомеостазисно-хипергенен икономически растеж;
хомеостазисно-хипогенен икономически растеж;
хомеостазисно-хомогенен икономически растеж;
хомеотензивен икономически растеж;
хомеотензивиране на икономическия растеж;
хомеотензивност на икономическия растеж;
хомеотензивностен икономически растеж;
хомеотензитет на икономическия растеж;
хомеотензификация на икономическия растеж;
хомогенен икономически растеж;
хомогенно-битензивен икономически растеж;
хомогенно-битертензивен икономически растеж;
хомогенно-екстензивен икономически растеж;
хомогенно-екстертензивен икономически растеж;
хомогенно-екстратензивен икономически растеж;
хомогенно-интертензивен икономически растеж;
хомогенно-катензивен икономически растеж;
хомогенно-квалитензивен икономически растеж;
хомогенно-квантитензивен икономически растеж;
хомогенно-котензивен икономически растеж;
хомогенно-креатензивен икономически растеж;
хомогенно-оптензивен икономически растеж;
хомогенно-ретензивен икономически растеж;
хомогенностен икономически растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
хомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж
(вж. бинарна типология на икономическия растеж);
хомогенно-фитензивен икономически растеж;
хомогенно-хомеотензивен икономически растеж;
цена на икономическия растеж;
цялостен битензитет на икономическия растеж;
цялостен битертензитет на икономическия растеж;
цялостен екстензитет на икономическия растеж;
цялостен екстертензитет на икономическия растеж;
цялостен екстратензитет на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостен интертензитет на икономическия растеж;
цялостен катензитет на икономическия растеж;
цялостен квалитензитет на икономическия растеж;
цялостен квантитензитет на икономическия растеж;
цялостен котензитет на икономическия растеж;
цялостен креатензитет на икономическия растеж;
цялостен оптензитет на икономическия растеж;
цялостен ретензитет на икономическия растеж;
цялостен фитензитет на икономическия растеж;
цялостен хомеотензитет на икономическия растеж;
цялостна битензивност на икономическия растеж;
цялостна битензификация на икономическия растеж;
цялостна битертензивност на икономическия растеж;
цялостна битертензификация на икономическия растеж;
цялостна екстензивност на икономическия растеж;
цялостна екстензификация на икономическия растеж;
цялостна екстертензивност на икономическия растеж;
цялостна екстертензификация на икономическия растеж;
цялостна екстратензивност на икономическия растеж;
цялостна екстратензификация на икономическия растеж;
цялостна интертензивност на икономическия растеж;
цялостна интертензификация на икономическия растеж;
цялостна катензивност на икономическия растеж;
цялостна катензификация на икономическия растеж;
цялостна квалитензивност на икономическия растеж;
цялостна квалитензификация на икономическия растеж;
цялостна квантитензивност на икономическия растеж;
цялостна квантитензификация на икономическия растеж;
цялостна котензивност на икономическия растеж;
цялостна котензификация на икономическия растеж;
цялостна креатензивност на икономическия растеж;
цялостна креатензификация на икономическия растеж;
цялостна оптензивност на икономическия растеж;
цялостна оптензификация на икономическия растеж;
цялостна ретензивност на икономическия растеж;
цялостна ретензификация на икономическия растеж;
цялостна суббитензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостна суббитертензификация на икономическия растеж;
цялостна субекстензификация на икономическия растеж;
цялостна субекстертензификация на икономическия растеж;
цялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
цялостна субинтертензификация на икономическия растеж;
цялостна субкатензификация на икономическия растеж;
цялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
цялостна субквантитензификация на икономическия растеж;
цялостна субкотензификация на икономическия растеж;
цялостна субкреатензификация на икономическия растеж;
цялостна субоптензификация на икономическия растеж;
цялостна субретензификация на икономическия растеж;
цялостна субфитензификация на икономическия растеж;
цялостна субхомеотензификация на икономическия растеж;
цялостна фитензивност на икономическия растеж;
цялостна фитензификация на икономическия растеж;
цялостна хомеотензивност на икономическия растеж;
цялостна хомеотензификация на икономическия растеж;
цялостно битензивиране на икономическия растеж;
цялостно битертензивиране на икономическия растеж;
цялостно екстензивиране на икономическия растеж;
цялостно екстертензивиране на икономическия растеж;
цялостно екстратензивиране на икономическия растеж;
цялостно интертензивиране на икономическия растеж;
цялостно катензивиране на икономическия растеж;
цялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
цялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
цялостно котензивиране на икономическия растеж;
цялостно креатензивиране на икономическия растеж;
цялостно оптензивиране на икономическия растеж;
цялостно ретензивиране на икономическия растеж;
цялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
цялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
цялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
цялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
цялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
цялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
цялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
цялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
цялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
цялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
цялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
цялостно субретензивиране на икономическия растеж;
цялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
цялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
цялостно фитензивиране на икономическия растеж;
цялостно хомеотензивиране на икономическия растеж;
цялостно-битензивностен икономически растеж;
цялостно-битертензивностен икономически растеж;
цялостно-екстензивностен икономически растеж;
цялостно-екстертензивностен икономически растеж;
цялостно-екстратензивностен икономически растеж;
цялостно-интертензивностен икономически растеж;
цялостно-катензивностен икономически растеж;
цялостно-квалитензивностен икономически растеж;
цялостно-квантитензивностен икономически растеж;
цялостно-котензивностен икономически растеж;
цялостно-креатензивностен икономически растеж;
цялостно-оптензивностен икономически растеж;
цялостно-ретензивностен икономически растеж;
цялостно-фитензивностен икономически растеж;
цялостно-хомеотензивностен икономически растеж;
частичен битензитет на икономическия растеж;
частичен битертензитет на икономическия растеж;
частичен екстензитет на икономическия растеж;
частичен екстертензитет на икономическия растеж;
частичен екстратензитет на икономическия растеж;
частичен интертензитет на икономическия растеж;
частичен катензитет на икономическия растеж;
частичен квалитензитет на икономическия растеж;
частичен квантитензитет на икономическия растеж;
частичен котензитет на икономическия растеж;
частичен креатензитет на икономическия растеж;
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен оптензитет на икономическия растеж;
частичен ретензитет на икономическия растеж;
частичен фитензитет на икономическия растеж;
частичен хомеотензитет на икономическия растеж;
частична битензивност на икономическия растеж;
частична битензификация на икономическия растеж;
частична битертензивност на икономическия растеж;
частична битертензификация на икономическия растеж;
частична екстензивност на икономическия растеж;
частична екстензификация на икономическия растеж;
частична екстертензивност на икономическия растеж;
частична екстертензификация на икономическия растеж;
частична екстратензивност на икономическия растеж;
частична екстратензификация на икономическия растеж;
частична интертензивност на икономическия растеж;
частична интертензификация на икономическия растеж;
частична катензивност на икономическия растеж;
частична катензификация на икономическия растеж;
частична квалитензивност на икономическия растеж;
частична квалитензификация на икономическия растеж;
частична квантитензивност на икономическия растеж;
частична квантитензификация на икономическия растеж;
частична котензивност на икономическия растеж;
частична котензификация на икономическия растеж;
частична креатензивност на икономическия растеж;
частична креатензификация на икономическия растеж;
частична оптензивност на икономическия растеж;
частична оптензификация на икономическия растеж;
частична ретензивност на икономическия растеж;
частична ретензификация на икономическия растеж;
частична суббитензификация на икономическия растеж;
частична суббитертензификация на икономическия растеж;
частична субекстензификация на икономическия растеж;
частична субекстертензификация на икономическия растеж;
частична субекстратензификация на икономическия растеж;
частична субинтертензификация на икономическия растеж;
частична субкатензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична субквалитензификация на икономическия растеж;
частична субквантитензификация на икономическия растеж;
частична субкотензификация на икономическия растеж;
частична субкреатензификация на икономическия растеж;
частична субоптензификация на икономическия растеж;
частична субретензификация на икономическия растеж;
частична субфитензификация на икономическия растеж;
частична субхомеотензификация на икономическия растеж;
частична фитензивност на икономическия растеж;
частична фитензификация на икономическия растеж;
частична хомеотензивност на икономическия растеж;
частична хомеотензификация на икономическия растеж;
частично битензивиране на икономическия растеж;
частично битертензивиране на икономическия растеж;
частично екстензивиране на икономическия растеж;
частично екстертензивиране на икономическия растеж;
частично екстратензивиране на икономическия растеж;
частично интертензивиране на икономическия растеж;
частично катензивиране на икономическия растеж;
частично квалитензивиране на икономическия растеж;
частично квантитензивиране на икономическия растеж;
частично котензивиране на икономическия растеж;
частично креатензивиране на икономическия растеж;
частично оптензивиране на икономическия растеж;
частично ретензивиране на икономическия растеж;
частично суббитензивиране на икономическия растеж;
частично суббитертензивиране на икономическия растеж;
частично субекстензивиране на икономическия растеж;
частично субекстертензивиране на икономическия растеж;
частично субекстратензивиране на икономическия растеж;
частично субинтертензивиране на икономическия растеж;
частично субкатензивиране на икономическия растеж;
частично субквалитензивиране на икономическия растеж;
частично субквантитензивиране на икономическия растеж;
частично субкотензивиране на икономическия растеж;
частично субкреатензивиране на икономическия растеж;
частично субоптензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично субретензивиране на икономическия растеж;
частично субфитензивиране на икономическия растеж;
частично субхомеотензивиране на икономическия растеж;
частично фитензивиране на икономическия растеж;
частично хомеотензивиране на икономическия растеж;
частично-битензивностен икономически растеж;
частично-битертензивностен икономически растеж;
частично-екстензивностен икономически растеж;
частично-екстертензивностен икономически растеж;
частично-екстратензивностен икономически растеж;
частично-интертензивностен икономически растеж;
частично-катензивностен икономически растеж;
частично-квалитензивностен икономически растеж;
частично-квантитензивностен икономически растеж;
частично-котензивностен икономически растеж;
частично-креатензивностен икономически растеж;
частично-оптензивностен икономически растеж;
частично-ретензивностен икономически растеж;
частично-утвърден битензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден битертензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден екстензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден екстертензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден екстратензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден интертензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден катензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден квалитензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден квантитензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден котензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден креатензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден оптензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден ретензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден фитензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден хомеотензитет на икономическия растеж;
частично-утвърдена битензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена битензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена битертензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена битертензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдена екстензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена екстензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена екстертензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена екстертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена екстратензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена екстратензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена интертензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена интертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена катензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена катензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена квалитензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена квалитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена квантитензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена квантитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена котензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена котензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена креатензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена креатензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена оптензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена оптензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена ретензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена ретензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена суббитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субекстензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субкатензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субкотензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субоптензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субретензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субфитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдена фитензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена фитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена хомеотензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена хомеотензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдено битензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено битертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено екстензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено екстертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено екстратензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено интертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено катензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено котензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено креатензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено оптензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено ретензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено суббитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субекстензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субретензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субфитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено фитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено хомеотензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено-битензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-битертензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-екстензивностен икономически растеж;
144

144

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдено-екстертензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-екстратензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-интертензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-катензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-квалитензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-квантитензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-котензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-креатензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-оптензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-ретензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-фитензивностен икономически растеж;
частично-утвърдено-хомеотензивностен икономически растеж;
частично-фитензивностен икономически растеж;
частично-хомеотензивностен икономически растеж.
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ (economic growth of less developed countries) (ки) – във:
модел на Рахман, М., за икономическия растеж на развиващите се страни (в межд.);
самоосигуряващ се икономически растеж на развиващите се страни (в
межд.);
самоподдържащ се икономически растеж на развиващите се страни (в
межд.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО СОЛОУ, Р. (economic growth according to
Solow) (ки) – във:
антинеутрален продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото
като трудово-еластичностно-антинеутрален продуктов икономически растеж);
неутрален продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото като
трудово-еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж);
поглъщащ продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото като
трудово-поглъщащ продуктов икономически растеж);
спестяващ продуктов икономически растеж по Солоу, Р. (същото като
трудово-спестяващ продуктов икономически растеж).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ХАРОД, Р. (economic growth according to
Harrod) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------антинеутрален продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото
като физическо-еластичностно-антинеутрален продуктов икономически
растеж);
неутрален продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото като
физическо-еластичностно-неутрален продуктов икономически растеж;
поглъщащ продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото като
физическо-поглъщащ продуктов икономически растеж);
спестяващ продуктов икономически растеж по Харод, Р. (същото като
физическо-спестяващ продуктов икономически растеж).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПО ХИКС, ДЖ. (economic growth accordinc to
Hicks) (ки) – във:
антинеутрален автономен продуктов икономически растеж по Хикс,
Дж. (същото като антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж.
Хикс);
антинеутрален продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.;
неутрален автономен продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.
(същото като неутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
неутрален продуктов икономически растеж по Хикс, Дж.;
трудово-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж по
Хикс, Дж. (същото като трудово-антинеутрален продуктов икономически
растеж по Дж. Хикс);
трудово-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс;
физическо-антинеутрален автономен продуктов икономически растеж
по Хикс, Дж. (същото като физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж. Хикс);
физическо-антинеутрален продуктов икономически растеж по Дж.
Хикс.
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (economic
growth in materially-productly-intensive materially-realized utility) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.);
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (economic
growth in materially-productly-intensive materially-realized value) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (economic
growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана полезност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ ПО
РИБЧИНСКИ, Т. (economic growth in materially-productly-intensive immaterially-realized utility according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност по Рибчински,
Т. (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (economic
growth in materially-productly-intensive immaterially-realized value) (ки) – във:
материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.);
нулев материално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
отрицателен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ МАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (economic growth in materially-productly-intensive immateriallyrealized value according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
материално148
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до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност по Рибчински, Т.
(в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ (economic
growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility) (ки) – във:
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана полезност (в микр.);
нулев
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА ПОЛЕЗНОСТ ПО
РИБЧИНСКИ, Т. (economic growth in immaterially-productly-intensive materially-realized utility according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана полезност по Рибчински, Т.
(в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ (economic
growth in immaterially-productly-intensive materially-realized value) (ки) – във:
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материалнореализирана стойност (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА МАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА СТОЙНОСТ ПО РИБЧИНСКИ, Т. (economic growth in immaterially-productly-intensive materiallyrealized value according to Ribchinski) (ки) – във:
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна материално-реализирана стойност по Рибчински, Т.
(в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ НЕМАТЕРИАЛНО-ПРОДУКТОВОИНТЕНЗИВНА
НЕМАТЕРИАЛНО-РЕАЛИЗИРАНА
СТОЙНОСТ
(economic growth in immaterially-productly-intensive immaterially-realized value)
(ки) – във:
нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериалнореализирана стойност (в микр.);
нулев нематериално-изразходващ продуктово-биматимно-двустойностен
икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
отрицателен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен
икономически
растеж
при
нематериалнопродуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност (в микр.).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИЗИТАНТ* (economic implementatant) (*) – общо
понятие за икономически субстантит и икономически стохастит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икономическия реализитат (последният в качеството му на двустепенна икономическа монада); икономическо понятие, отразяващо положението, че даден икономически ингреди150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент или е реализирана икономическа действителност, или е реализирана икономическа случайност. Вж. икономически реализитит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИЗИТАТ* (economic implementatat) (*) – вид
двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат), състояща се от взаимодействащи си икономически субстантит и
икономически стохастит, общо понятие за които е икономическият реализитант и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически ингредиент може да с е интерпретира като икономически реализитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икономически субстантит (който е негова субстантитна вътрешна реализираност) и
икономически стохастит (който е негова стохаститна външна реализираност).
Икономическият субстантит е първичен и определящ по отношение на икономическия стохастит; той едновременно е субстантит на икономическия ингредиент и субстантит на стохастита на икономическия ингредиент. Икономическият стохастит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия субстантит; той едновременно е стохастит на икономическия ингредиент и стохастит на субстантита на икономическия ингредиент. Икономическият стохастит
е начинът на създаване на икономическия субстантит. Вж. икономически реализитит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИЗИТИТ* (economic implementatite) (производно
и съкратено от implementationallity) (*) – икономическа осъщественост, интерпретирана като икономически ингредиент; икономически субстантит и
икономически стохастит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо
единство (като цялостност от икономически субстантит и икономически стохастит); икономическо понятие, отразяващо положението, че даден икономически ингредиент насочено се осъществява в икономическата реалност. Икономическата реализираност (economic fulfilness) (като основа на реализитита на икономическия ингредиент) произтича от икономическия субстантит и се
създава чрез икономичмеския стохастит. Икономическият реализитит е една
от външните характеристики, които изграждат икономическия вераситит [в
качеството му на реализиран икономически вераситит* (fulfilled economic
veracitite)], последният установяваща реализираната адекватност* (fulfilled
adequacy) на икономическия ингредиент с икономическия субстантит (вж. фиг.
1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икономически
субстантит

Икономически
реализитит

Икономически
вераситит

Икономически
феазитит

Икономически
релиабитит

Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
вераситит

Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически реализитит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икономическия вераситит

Икономическият реализитит е външна реализирана автентичност*
(external fulfiled genuineness) (външно-присъща реализирана автентичност)
[или още външна реализирана икономическа автентичност* (external ful152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fulfilled economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическия
вераситит, докато икономическият тендентит е вътрешна реализирана
автентичност* (internal fulfilled genuineness) (вътрешно-присъща реализирана автентичност) [или още вътрешна реализирана икономическа автентичност* (internal fulfiled economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на
икономическия вераситит. Икономическият реализитит е начин на узаконяване на икономическия реализитит [накратко – начин на икономическо узаконяване* (economic regularization mode)], където икономическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икономически реализитит и
икономическа тендентит. Икономическият реализитит е реализитит на икономическия ингредиент (и реализитит на тендентита на икономическия ингредиент). Икономическият реализитит и икономическият тендентит са категории
на реализираната автентичност на икономическия ингредиент* (fulfilled
genuineness of the economic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическият тендентит се снема в икономическия осъществeност: икономическият реализитит
е икономическият тендентит в снет вид. Икономическият реализитит е скрит в
икономическия тендентит, а икономическият тендентит [който е първичната
(примитивната) и определящата автентичност на икономическия ингредиент]
се разкрива чрез икономическия реализитит [който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икономическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия реализитит са (1) икономическият квалиреализитит* (economic
qualiimplementatite) [същото като осъществен икономически квалиингредиент* (fulfilled economic qualiingredient)] [респ. осъществена икономическа
квализначимост* (fulfilled economic qualisignificance)] и (2) икономическият
квантиреализитит* (economic quantiimplementatite) [същото като осъществен икономически квантиингредиент* (fulfilled economic quantiingredient)]
[респ. осъществена икономическа квантизначимост* (fulfilled economic
quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтиреализитит* (economic subtiimplementatite) [същото
като осъществен икономически субтиингредиент* (fulfilled economic subtiingredient)] [респ. осъществена икономическа субтизначимост* (fulfilled
economic subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалиреализитит*
(economic subtiqualiimplementatite) и икономическият субтиквантиреализи153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (economic subtiquantiimplementatite)] и (2) икономическият обтиреализитит* (economic obtiimplementatite) [същото като осъществен икономически обтиингредиент* (fulfilled economic obtiingredient)] [респ. осъществена
икономическа обтизначимост* (fulfilled economic obtisignificance)] [в т.ч.
икономическият обтиквалиреализитит* (economic obtiqualiimplementatite)
и икономическият обтиквантиреализитит* (economic obtiquantiimplementatite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия реализитит са:
(1) трансцентитален икономически реализитит* (transcentital
economic implementatite) [същото като осъществен трансцентитален икономически ингредиент* (fulfilled transcentital economic ingredient)] [респ.
осъществена трансцентитална икономическа значимост* (fulfilled
transcentital economic significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалиреализитит* (transcentital economic qualiimplementatite) [към която
се числят (α) трансцентитален икономически субтиквалиреализитит*
(transcentital economic subtiqualiimplementatite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалиреализитит* (transcentital economic obtiqualiimplementatite)] и (б) трансцентитален икономически квантиреализитит*
(transcentital economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) трансцентитален
икономически
субтиквантиреализитит*
(transcentital
economic subtiquantiimplementatite) и (β) трансцентитален икономически
обтиквантиреализитит* (transcentital economic obtiquantiimplementatite)]};
(2) инцентитален икономически реализитит* (incentital economic
implementatite) [същото като осъществен инцентитален икономически ингредиент* (fulfilled incentital economic ingredient)] [респ. осъществена инцентитална икономическа значимост* (fulfilled incentital economic
significance)] {в т.ч. (а) инцентитален икономически квалиреализитит*
(incentital economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквалиреализитит* (incentital economic subtiqualiimplementatite) и (β) инцентитален икономически обтиквалиреализитит*
(incentital economic obtiqualiimplementatite)] и (б) инцентитален икономически квантиреализитит* (incentital economic quantiimplementatite) [към която
се числят (α) инцентитален икономически субтиквантиреализитит*
(incentital economic subtiquantiimplementatite) и (β) инцентитален икономически обтиквантиреализитит* (incentital economic obtiquantiimplementatite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитален икономически реализитит* (centital economic
implementatite) [същото като осъществен центитален икономически ингредиент* (fulfilled centital economic ingredient)] [респ. осъществена центитална икономическа значимост* (fulfilled centital economic significance)] {в т.ч.
(а) центитален икономически квалиреализитит* (centital economic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквалиреализитит* (centital economic subtiqualiimplementatite) и (β) центитален икономически обтиквалиреализитит* (centital economic
obtiqualiimplementatite)] и (б) центитален икономически квантиреализитит* (centital economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквантиреализитит* (centital economic
subtiquantiimplementatite) и (β) центитален икономически обтиквантиреализитит* (centital economic obtiquantiimplementatite)]};
(4) уницентитален икономически реализитит* (unicentital economic
implementatite) [същото като осъществен уницентитален икономически ингредиент* (fulfilled unicentital economic ingredient)] [респ. осъществена
уницентитална икономическа значимост* (fulfilled unicentital economic
significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалиреализитит*
(unicentital economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) уницентитален икономически субтиквалиреализитит* (unicentital economic
subtiqualiimplementatite) и (β) уницентитален икономически обтиквалиреализитит* (unicentital economic obtiqualiimplementatite)] и (б) уницентитален
икономически квантиреализитит* (unicentital economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) уницентитален икономически субтиквантиреализитит*
(unicentital
economic
subtiquantiimplementatite)
и
(β)
уницентитален икономически обтиквантиреализитит* (unicentital
economic obtiquantiimplementatite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическаияреализитит са:
(1) унисъзидателен икономически реализитит* (unimaking economic
implementatite) [същото като осъществен унисъзидателен икономически ингредиент* (fulfilled unimaking economic ingredient)] [респ. осъществена унисъзидателна икономическа значимост* (fulfilled unimaking economic significance)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалиреализитит*
(unimaking economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквалиреализитит* (unimaking economic subtiqualiimplementatite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквалиреализи155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (unimaking economic obtiqualiimplementatite)] и (б) унисъзидателен
икономически квантиреализитит* (unimaking economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквантиреализитит* (unimaking economic subtiquantiimplementatite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквантиреализитит* (unimaking economic obtiquantiimplementatite)]};
(2) съзидателен икономически реализитит* (making economic implementatite) [същото като осъществен съзидателен икономически ингредиент* (fulfilled making economic ingredient)] [респ. осъществена съзидателна
икономическа значимост* (fulfilled making economic significance)] {в т.ч. (а)
съзидателен икономически квалиреализитит* (making economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквалиреализитит* (making economic subtiqualiimplementatite) и (β) съзидателен
икономически обтиквалиреализитит* (making economic obtiqualiimplementatite)] и (б) съзидателен икономически квантиреализитит* (making
economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквантиреализитит* (making economic subtiquantiimplementatite) и (β) съзидателен икономически обтиквантиреализитит* (making
economic obtiquantiimplementatite)]};
(3) изпълнителен икономически реализитит* (implementationary
economic implementatite) [същото като осъществен изпълнителен икономически ингредиент* (fulfilled implementationary economic ingredient)] [респ.
осъществена изпълнителна икономическа значимост* (fulfilled implementationary economic significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически квалиреализитит* (implementationary economic qualiimplementatite) [към която се
числят (α) изпълнителен икономически субтиквалиреализитит*
(implementationary economic subtiqualiimplementatite) и (β) изпълнителен икономически обтиквалиреализитит* (implementationary economic obtiqualiimplementatite)] и (б) изпълнителен икономически квантиреализитит*
(implementationary economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквантиреализитит* (implementationary
economic subtiquantiimplementatite) и (β) изпълнителен икономически обтиквантиреализитит* (implementationary economic obtiquantiimplementatite)]};
(4) творчески икономически реализитит* (creative economic implementatite) [същото като осъществен творчески икономически ингредиент*
(fulfilled creative economic ingredient)] [респ. осъществена творческа икономическа значимост* (fulfilled creative economic significance)] {в т.ч. (а) твор156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически квалиреализитит* (creative economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквалиреализитит* (creative economic subtiqualiimplementatite) и (β) творчески икономически обтиквалиреализитит* (creative economic obtiqualiimplementatite)] и
(б) творчески икономически квантиреализитит* (creative economic
quantiimplementatite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквантиреализитит* (creative economic subtiquantiimplementatite) и (β)
творчески икономически обтиквантиреализитит* (creative economic obtiquantiimplementatite)]};
(5) работен икономически реализитит* (working economic
implementatite) [същото като осъществен работен икономически ингредиент* (fulfilled working economic ingredient)] [респ. осъществена работна
икономическа значимост* (fulfilled working economic significance)] {в т.ч. (а)
работен икономически квалиреализитит* (working economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквалиреализитит* (working economic subtiqualiimplementatite) и (β) работен икономически
обтиквалиреализитит* (working economic obtiqualiimplementatite)] и (б) работен икономически квантиреализитит* (working economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквантиреализитит* (working economic subtiquantiimplementatite) и (β) работен икономически обтиквантиреализитит* (working economic obtiquantiimplementatite)]};
(6) сътворителен икономически реализитит* (performing economic
implementatite) [същото като осъществен сътворителен икономически ингредиент* (fulfilled performing economic ingredient)] [респ. осъществена сътворителна икономическа значимост* (fulfilled performing economic
significance)] {в т.ч. (а) сътворителен икономически квалиреализитит*
(performing economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквалиреализитит* (performing economic subtiqualiimplementatite) и (β) сътворителен икономически обтиквалиреализитит* (performing economic obtiqualiimplementatite)] и (б) сътворителен икономически квантиреализитит* (performing economic quantiimplementatite)
[към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквантиреализитит* (performing economic subtiquantiimplementatite) и (β) сътворителен
икономически обтиквантиреализитит* (performing economic obtiquantiimplementatite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия реализитит са:
(1) усвояван икономически реализитит* (assimilated economic
implementatite) [същото като осъществен усвояван икономически ингредиент* (fulfilled assimilated economic ingredient)] [респ. осъществена усвоявана
икономическа значимост* (fulfilled assimilated economic significance)] {в т.ч.
(а) усвояван икономически квалиреализитит* (assimilated economic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквалиреализитит* (assimilated economic subtiqualiimplementatite) и (β) усвояван икономически обтиквалиреализитит* (assimilated economic obtiqualiimplementatite)] и (б) усвояван икономически квантиреализитит* (assimilated
economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквантиреализитит* (assimilated economic subtiquantiimplementatite)
и (β) усвояван икономически обтиквантиреализитит* (assimilated economic
obtiquantiimplementatite)]};
(2) създаван икономически реализитит* (gived economic implementatite)
[същото като осъществен създаван икономически ингредиент* (fulfilled
gived economic ingredient)] [респ. осъществена създавана икономическа значимост* (fulfilled gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван икономически квалиреализитит* (gived economic qualiimplementatite) [към която се
числят (α) създаван икономически субтиквалиреализитит* (gived economic
subtiqualiimplementatite) и (β) създаван икономически обтиквалиреализитит* (gived economic obtiqualiimplementatite)] и (б) създаван икономически
квантиреализитит* (gived economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) създаван икономически субтиквантиреализитит* (gived economic
subtiquantiimplementatite) и (β) създаван икономически обтиквантиреализитит* (gived economic obtiquantiimplementatite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия реализитит са:
(1) сустатитен икономически реализитит* (sustatitic economic
implementatite) [същото като осъществен сустатитен икономически ингредиент* (fulfilled sustatitic economic ingredient)] [респ. осъществена сустатитна икономическа значимост* (fulfilled sustatitic economic significance)]
{в т.ч. (а) сустатитен икономически квалиреализитит* (sustatitic economic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквалиреализитит* (sustatitic economic subtiqualiimplementatite) и (β) сустатитен икономически обтиквалиреализитит* (sustatitic economic obti158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------qualiimplementatite)] и (б) сустатитен икономически квантиреализитит*
(sustatitic economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) сустатитен
икономически субтиквантиреализитит* (sustatitic economic subtiquantiimplementatite) и (β) сустатитен икономически обтиквантиреализитит*
(sustatitic economic obtiquantiimplementatite)]};
(2) субстатен икономически реализитит* (substatum economic
implementatite) [същото като осъществен субстатен икономически ингредиент* (fulfilled substatum economic ingredient)] [респ. осъществена субстатна
икономическа значимост* (fulfilled substatum economic significance)] {в т.ч.
(а) субстатен икономически квалиреализитит* (substatum economic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквалиреализитит* (substatum economic subtiqualiimplementatite) и (β) субстатен икономически обтиквалиреализитит* (substatum economic obtiqualiimplementatite)] и (б) субстатен икономически квантиреализитит*
(substatum economic quantiimplementatite) [към която се числят (α) субстатен
икономически субтиквантиреализитит* (substatum economic subtiquantiimplementatite) и (β) субстатен икономически обтиквантиреализитит*
(substatum economic obtiquantiimplementatite)]};
(3) запасов икономически реализитит* (stock economic implementatite)
[същото като осъществен запасов икономически ингредиент* (fulfilled stock
economic ingredient)] [респ. осъществена запасова икономическа значимост* (fulfilled stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически
квалиреализитит* (stock economic qualiimplementatite) [към която се числят
(α) запасов икономически субтиквалиреализитит* (stock economic
subtiqualiimplementatite) и (β) запасов икономически обтиквалиреализитит*
(stock economic obtiqualiimplementatite)] и (б) запасов икономически квантиреализитит* (stock economic quantiimplementatite) [към която се числят (α)
запасов икономически субтиквантиреализитит* (stock economic subtiquantiimplementatite) и (β) запасов икономически обтиквантиреализитит* (stock
economic obtiquantiimplementatite)]};
(4) сустатантен икономически реализитит* (sustatantal economic
implementatite) [същото като осъществен сустатантен икономически ингредиент* (fulfilled sustatantal economic ingredient)] [респ. осъществена сустатантна икономическа значимост* (fulfilled sustatantal economic significance)] {в т.ч. (а) сустатантен икономически квалиреализитит* (sustatantal
economic qualiimplementatite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквалиреализитит* (sustatantal economic subtiqualiimplementa159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tite) и (β) сустатантен икономически обтиквалиреализитит* (sustatantal
economic obtiqualiimplementatite)] и (б) сустатантен икономически квантиреализитит* (sustatantal economic quantiimplementatite) [към която се числят
(α) сустатантен икономически субтиквантиреализитит* (sustatantal
economic subtiquantiimplementatite) и (β) сустатантен икономически обтиквантиреализитит* (sustatantal economic obtiquantiimplementatite)]}.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАНТ* (economic realitant) (*) – общо понятие
за икономическо естество (икономическа природа) и икономическа даденост
(икономическа фактуалност), които са негови разновидности и които като
двойка образуват икономическия реалитат (последният в качеството му на
двустепенна икономическа монада, в частност на реалитатна двустепенна
икономическа монада). Тъй като икономическото естество е общо понятие за
икономическа същност, икономическо съдържание и икономическа субстанция, а икономическата даденост е общо понятие за икономическо явление, икономическа форма и икономическа суперстранта, икономическият реалитант е
общо понятие за същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икономиката и затова се покрива с понятието за икономически тристрант.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАНТ (economic realitant) (ки) – във:
икономически реалитант;
типичен икономически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАТ* (economic realitate), реалитатна двустепенна икономическа монада, (*) – двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е реалитатна двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономическо естество и икономическа даденост, между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически предмет може да се
интерпретира като икономически реалитат, т.е. като диалектически противоречиво естество (който е негова вътрешна реалност) и даденост (който е негова външна реалност). Икономическото естество е първично и определящо по
отношение на икономическата даденост; то едновременно е естество на икономическия предмет и естество на дадеността на икономическия предмет.
Икономическата даденост е вторична и решаваща по отношение на икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото естество; тя едновременно е даденост на икономическия предмет и
даденост на естеството на икономическия предмет.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАТ (economic realitate) (ки) – във:
икономически реалитат;
типичен икономически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ* (economic realitite) (*) – икономически
предмет като цялостност от икономическо естество (което е вид икономически интуит) и икономическа даденост (която е вид икономически екстуит),
като цялостност на негова естествена вътрешна (скрита) и даденостна външна
(разкрита) страна; реалититна (частична) цялостна конституираност
(реалититна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на
икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още реалититна (частична) цялостна икономическа конституираност* (realititive partial entire economic constitution /constitutivity/);
икономическо естество и икономическа даденост в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна реалност на икономическия предмет. Реалититът е общо понятие за икономически диспозит, икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност е на икономическия контуит. В границите на икономическия реалитит икономическото естество и
икономическата даденост са относително различни реалититни степени (равнища) на конституираността на икономическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the economic thing). Икономическото естество се снема в икономическата даденост: икономическата даденост е икономическото естество в
снет вид. Първопричината на икономическата даденост е скрита в икономическото естество, а икономическото естество [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия предмет] се разкрива
чрез икономическата даденост [която е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Основни разновидности на икономическия реалитит са обектният икономически реалитит* (object economic realitite) (реалититът на
икономическия обект) и системният икономически реалитит* (system
economic realitite) (реалититът на икономическата система). На него отговаря
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятието за реалититно икономическо богатство* (realititive economic
wealth). Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ (economic realitite) (ки) – във:
икономически реалитит;
икономически реалитит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ* (economic realitite) (като разновидност на
типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически предмет като цялостност от икономическо естество (което е вид типичен икономически интуит) и икономическа даденост (която е вид типичен
икономически екстуит), като цялостност на негова естествена вътрешна
(скрита) и даденостна външна (разкрита) страна; реалититна (частична) цялостна конституираност (реалититна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититна (частична) цялостна типична икономическа конституираност* (realititive
partial entire typical economic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономическо естество и икономическа
даденост в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен
икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична)
цялостна реалност на типичния икономически предмет. Реалититът е общо
понятие за икономически диспозит, икономически специфит и икономически
сустит. Той е разновидност е на типичния икономически контуит. В границите на икономическия реалитит икономическото естество и икономическата
даденост са относително различни реалититни степени (равнища) на конституираността на типичния икономически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical economic thing). Икономическото естество се снема
в икономическата даденост: икономическата даденост е икономическото естество в снет вид. Първопричината на икономическата даденост е скрита в
икономическота естество, а икономическото естество [което е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на типичния икономически
предмет] се разкрива чрез икономическата даденост [която е вид вторична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(производна) и решаваща конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на
икономическия реалитит са обектният икономически реалитит* (object
economic realitite) (реалититът на икономическия обект) и системният икономически реалитит* (system economic realitite) (реалититът на икономическата система). Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАНТ* (economic realititant) (*) – общо понятие за икономически натуритат и икономически фактитат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия реалититат
(последният в качеството му на двустепенна икономическа триада, в частност
на реалититатна двустепенна икономическа триада).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАНТ (economic realititant) (ки) – във:
икономически реалититант;
типичен икономически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТ* (economic realititate), реалититатна
двустепенна икономическа триада, икономически тристратификат, (*) –
двустепенна икономическа треада (двустепенен триравнищен диалектически
формат, така че е реалититатна двустепенна икономическа триада), състояща се от взаимодействащи си (а) икономически натуритат (последният от
своя страна съставен от икономическата същност, икономическото съдържание и икономическата субстанция) и (б) икономически фактитат (последният от своя страна съставен от икономическото явление, икономическата форма и икономическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на
определящо и решаващо в икономиката (всяка една от тези две съставни части
е едностепенна икономическа дуада). В това се качество икономическият реалититат е едносъставна двустепенна икономическа триада* (one-complex
two-stage economic duad) (вж. двустепенна икономическа триада), състояща се
от шест елемента (същност, съдържание, субстанция, явление, форма и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икономическо понятие. Наред с
това, обаче, икономическият реалититат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икономическа монада* (two-complex two-stage economic
monad) (вж. двустепенна икономическа монада), състояща се от два елемента
(натуритат и фактитат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно
икономическо понятие. Всеки икономически предмет може да се интерпретира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като икономически реалитат, т.е. като диалектически противоречиво единство
на натуритат (който е негова вътрешна реалност) и фактитат (който е негова
външна реалност). Икономическият натуритат е първичен и определящ по отношение на икономическия фактитат; той едновременно е натуритат на икономическия предмет и натуритат на фактитата на икономическия предмет.
Икономическият фактитат е вторичен и решаващ по отношение на икономическия натуритат; той едновременно е фактитат на икономическия предмет и
фактитат на натуритата на икономическия предмет. Икономическият реалититат се покрива с икономическия тристратификат, тъй като и двете понятия
представляват една и съща двустепенна икономическа дуада (в първия случай
като монада от две едностепенни дуади, а във втория – като триада от три
двустепенни монади).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТ (economic realititate) (ки) – във:
икономически реалититат;
типичен икономически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ* (economic realititatate) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически натуритат (който е вид
икономически интат) и икономически фактитат (който е вид икономически
екстат), като цялостност на негова натуритатна вътрешна (скрита) и фактитатна външна (разкрита) страна; реалититататна (частична) цялостна
конституираност (реалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и
на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититататна (частична) цялостна икономическа конституираност* [realititatative (partial) entire economic constitution /constitutivity/]; икономически натуритат и икономически
фактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на икономическия предмет. Реалититататът е
съвкупност от понятията за икономически диспозит, икономически специфит
и икономически сустит. Той е разновидност на икономическия контат. В границите на икономическия реалититатат икономическият натуритат и икономическият фактитат са относително различни реалититататни степени (равнища)
на конституираността на икономическия предмет* (constitution
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/constitutivity/ of the economic thing). Икономическият натуритат се снема в
икономическия фактитат: икономическият фактитат е икономическия натуритат в снет вид. Първопричината на икономическия фактитат е скрита в икономическия натуритат, а икономическият натуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическия фактитат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия реалититатат
са обектният икономически реалититатат* (object economic realititatate
(реалититататът на икономическия обект) и системният икономически реалититатат* (system economic realititatate) (реалититататът на икономическата система). На него отговаря понятието за реалититататно икономическо
богатство* (realititatative economic wealth). Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ (economic realititatate) (ки) – във:
икономически реалититатат;
икономически реалититатат (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ* (economic realititatate) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като цялостност от икономически натуритат (който
е вид типичен икономически интат) и икономически фактитат (който е вид
типичен икономически екстат), като цялостност на негова натуритатна вътрешна (скрита) и фактитатна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); реалититататна (частична) цялостна
конституираност (реалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия
обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититататна (частична) цялостна типична икономическа конституираност* [realititatative
(partial) entire typical economic constitution /constitutivity/]; икономически натуритат и икономически фактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни, които взаимно се предполагат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на типичния икономически предмет. Реалититататът е съвкупност от понятията за икономически диспозит, икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност на типичния икономически контат. В границите на икономическия
реалититатат икономическият натуритат и икономическият фактитат са относително различни реалититататни степени (равнища) на конституираността
на типичния икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the
typical economic thing). Икономическият натуритат се снема в икономическия
фактитат: икономическият фактитат е икономическия натуритат в снет вид.
Първопричината на икономическия фактитат е скрита в икономическия натуритат, а икономическият натуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икономически предмет] се разкрива
чрез икономическия фактитат [който е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия реалититатат са обектният икономически реалититатат* (object economic realititatate (реалититататът на икономическия обект) и системният икономически
реалититатат* (system economic realititatate) (реалититататът на икономическата система). Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ* (economic realititatite) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически натуритит (който е вид
икономически интит) и икономически фактитит (който е вид икономически
екстит), като цялостност на негова натурититна вътрешна (скрита) и фактититна външна (разкрита) страна; реалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (реалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититатитна (частична и единна) цялостна икономическа конституираност* [realititatitive
(partial and united) entire economic constitution /constitutivity/]; икономически
натуритит и икономически фактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна реалност на икономическия предмет.
Реалититатитът е единство на понятията за икономически диспозит, икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност на икономическия контит. В границите на икономическия реалититатит икономическият на166
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------туритит и икономическият фактитит са относително различни реалититатитни
степени (равнища) на конституираността на икономическия предмет*
(constitution /constitutivity/ of the economic thing). Икономическият натуритит се
снема в икономическия фактитит: икономическият фактитит е икономическия
натуритит в снет вид. Първопричината на икономическия фактитит е скрита в
икономическия натуритит, а икономическият натуритит [който е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на икономическия предмет] се
разкрива чрез икономическия фактитит [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия реалититатит са обектният икономически реалититатит* (object economic realititatite) (реалититатитът на икономическия обект) и системният икономически
реалититатит* (system economic realititatite) (реалититатитът на икономическата система). На него отговаря понятието за реалититатитно икономическо богатство* (realititatitive economic wealth).
Понятията, свързани с икономическия реалититатит, са посочени във фиг.
1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
реалитант
Икономически
тристант

Икономическо естество

Икономическа даденост

Икономически
реалитат
Ик. тристтификант

Икономически
реалитит

Иконом.
диспозант,
специфант
и сустант

Икон. същност, съдържание и
субстанция

Икономич.
явление,
форма и
суперстанта

Икономич.
диспозат,
специфат и
сустат

Ик. диспозит, специфит и сустит

Икономич.
тристрат
Икон. реалититант

Икономически натуритат

Икономически фактитат

Икон. тристратификат

Икон. реалититат

Икономически
реалититатат
Икон. реалититинт
Икономич.
тристрит

Икономически натуритит

Икономически фактитит

Икон. реалититит
Ик. тристратифитит

Икономически
реалититатит
Фиг. 1. Икономически реалититатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ (economic realititatite) (кд) – във:
икономически реалититатит;
икономически реалититатит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ* (economic realititatite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като цялостност от икономически натуритит (който
е вид типичен икономически интит) и икономически фактитит (който е вид
типичен икономически екстит), като цялостност на негова натурититна вътрешна (скрита) и фактититна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); реалититатитна (частична и единна)
цялостна конституираност (реалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на
икономическия обект и на икономическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититатитна (частична и единна) цялостна типична икономическа конституираност* [realititatitive (partial and united) entire typical economic constitution
/constitutivity/]; икономически натуритит и икономически фактитит в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна
реалност на типичния икономически предмет. Реалититатитът е единство на
понятията за икономически диспозит, икономически специфит и икономически
сустит. Той е разновидност на типичния икономически контит. В границите
на икономическия реалититатит икономическият натуритит и икономическият
фактитит са относително различни реалититатитни степени (равнища) на конституираността на типичния икономически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical economic thing). Икономическият натуритит се снема в икономическия фактитит: икономическият фактитит е икономическия
натуритит в снет вид. Първопричината на икономическия фактитит е скрита в
икономическия натуритит, а икономическият натуритит [който е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на типичния икономически
предмет] се разкрива чрез икономическия фактитит [който е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия реалититатит са обектният икономически реалититатит*
(object economic realititatite) (реалититатитът на икономическия обект) и системният икономически реалититатит* (system economic realititatite) (реалититатитът на икономическата система).
Понятията, свързани с икономическия реалититатит, са посочени във фиг.
1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
реалитант
Икономически
тристант

Икономическо естество

Икономическа даденост

Икономически
реалитат
Ик. тристтификант

Икономически
реалитит

Икономич.
диспозант,
специфант
и сустант

Икон. същност, съдържание и
субстанция

Икономич.
явление,
форма и
суперстанта

Икономич.
диспозат,
специфат и
сустат

Ик. диспозит, специфит и сустит

Икономич.
тристрат
Иконом. реалититант

Икономически натуритат

Икономически фактитат

Икон. тристратификат
Икономич.
реалититат

Икономически
реалититатат
Иконом. реалититинт

Икономич.
тристрит

Икономически натуритит

Икономически фактитит

Икономич.
реалититит
Ик. тристратифитит

Икономически
реалититатит
Фиг. 1. Икономически реалититатит (като разновидност на типичен ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ* (economic realititint) (*) – общо понятие за икономически натуритит и икономически фактитит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия реалититит
(последният в качеството му на двустепенна икономическа монада, в частност
на реалитититна двустепенна икономическа монада); общо понятие или за
реалититинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна
частична вътрешноприсъща конституираност), или за реалититинтна
(единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икономическия предмет. Икономическият реалититинт е разновидност на икономическия конант. Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ (economic realititint) (ки) – във:
икономически реалититинт;
икономически реалититинт (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ* (economic realititint) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – общо понятие за икономически натуритит и икономически фактитит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия реалититит
(последният в качеството му на двустепенна типична икономическа монада, в
частност на реалитититна двустепенна типична икономическа монада) (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент); общо понятие или за реалититинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за реалититинтна (единна
частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена
конституираност) на типичния икономически предмет. Икономическият реалититинт е разновидност на типичния икономически конант. Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ* (economic realititit), реалитититна
двустепенна икономическа монада, (*) – двустепенна икономическа монада
(двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е реалитититна
двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономически натуритит и икономически фактитит, между които има отноше172
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически предмет
може да се интерпретира като икономически реалититит, т.е. като диалектически противоречиво единство на натуритит [който е негова натурититна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, натурититна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и фактитит [който е негова фактититна единна частична външна (разкрита) конституираност, фактититна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икономическият натуритит е първичен и определящ по отношение на
икономическия фактитит; той едновременно е натуритит на икономическия
предмет и начин на имплициране на фактитита на икономическия предмет.
Икономическият фактитит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия натуритит; той едновременно е фактитит на икономическия предмет и
начин на експлициране на натуритита на икономическия предмет. Икономическият реалититит е разновидност на икономическия конат. Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ (economic realititite) (ки) – във:
икономически реалититит;
икономически реалититит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ* (economic realititit) (като разновидност
на типичния диалектически икономически ингредиент), реалитититна двустепенна типична икономическа монада, (*) – двустепенна типична икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е
реалитититна двустепенна типична икономическа монада), състояща се от
взаимодействащи си икономически натуритит и икономически фактитит,
между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент). Всеки типичен икономически предмет може да се интерпретира като типичен икономически реалититит, т.е. като диалектически противоречиво единство на натуритит [който е
негова натурититна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, натурититна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и фактитит [който е негова фак173
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тититна единна частична външна (разкрита) конституираност, фактититна
единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икономическият натуритит е първичен и определящ
по отношение на икономическия фактитит; той едновременно е натуритит на
типичния икономически предмет и начин на имплициране на фактитита на типичния икономически предмет. Икономическият фактитит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия натуритит; той едновременно е фактитит
на типичния икономически предмет и начин на експлициране на натуритита на
типичния икономически предмет. Икономическият реалититит е разновидност
на типичния икономически конат. Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТАНТ* (economic regulatant) (*) – общо понятие за икономически индистит и икономически стохастит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия регулатат (последният в качеството му на двустепенна икономическа монада); икономическо
понятие, отразяващо положението, че или е изискване даден икономически
ингредиент да произтича от икономическата необходимост, или е изискване
да се осъществява в икономическата случайност. Вж. икономически регулатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТАТ* (economic regulatate) (*) – вид двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икономически индистит и икономически стохастит, общо понятие за които е икономическият регулатит и
между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически ингредиент може да с е интерпретира като икономически
регулатат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икономически
индистит (който е негово индиститно вътрешно изискване) и икономически
стохастит (който е негово стохаститно външно изискване). Икономическият
индистит е първичен и определящ по отношение на икономическия стохастит;
той едновременно е индистит на икономическия ингредиент и индистит на
стохастита на икономическия ингредиент. Икономическият стохастит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия индистит; той едновременно е
стохастит на икономическия ингредиент и стохастит на индистита на икономическия ингредиент. Икономическият стохастит е начинът на извеждане на
икономическия индистит. Вж. икономически регулатит.
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТИТ* (economic regulatite) (производно и съкратено от regularity) (*) – икономическа закономерност, интерпретирана като
икономически ингредиент; икономически индистит и икономически стохастит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономически индистит и икономически стохастит); икономическо понятие, отразяващо положението, че е изискване даден икономически ингредиент да се осъществява в икономическата реалност. Икономическото изискване (economic requirement) (като основа на регулатитта на икономическия ингредиент) произтича от икономическия индистит и се изолира (се сепарира) от
икономическия стохастит. Икономическият регулатит е една от вътрешните
характеристики, които изграждат икономическия вераситит [в качеството му
на реализуем икономически вераситит* (realizable economic veracitite)], последният установяващ реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на
икономическия ингредиент с икономическия субстантит (вж. фиг. 1).
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Икономически
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Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
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Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически регулатит и неговото място при характеризирането и верифицирането на
икономическия вераситит

Икономическият регулатит е вътрешна реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешно-присъща реализуема автентичност)
[или още вътрешна реализуема икономическа автентичност* (internal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------realizable economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икономическия вераситит, докато икономическият феазитит е външна реализуема автентичност* (external realizable genuineness) (външно-присъща реализуема
автентичност) [или още външна реализуема икономическа автентичност*
(external realizable economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическия вераситит и е начин на достигане на икономическия регулатит
[накратко – начин на икономическо достигане* (economic attaining mode)],
където икономическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икономически регулатит и икономически феазитит. Икономическият регулатит е регулатит на икономическия ингредиент (и регулатит на феазитита
на икономическия ингредиент). Икономическият регулатит и икономическият
феазитит са категории на реализуемата автентичност на икономическия
ингредиент* (realizable genuineness of the economic ingredient), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност.
Икономическият регулатит се снема в икономическия феазитит: икономическият феазитит е икономическият регулатит в снет вид. Икономическият феазитит е скрит в икономическият регулатит, а икономическият регулатит [който е
първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия
ингредиент] се разкрива чрез икономическия феазитит [който е вторичната
(производната) и решаващата автентичност на икономическия ингредиент]
(вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия регулатит са (1) икономическият квалирегулатит* (economic qualiregulatite) [същото като закономерен икономически квалиингредиент* (regular
economic qualiingredient)] [респ. закономерна икономическа квализначимост* (regular economic qualisignificance)] и (2) икономическият квантирегулатит* (economic quantiregulatite) [същото като закономерен икономически квантиингредиент* (regular economic quantiingredient)] [респ. закономерна икономическа квантизначимост* (regular economic quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтирегулатит* (economic subtiregulatite) [същото като
закономерен икономически субтиингредиент* (regular economic subtiingredient)] [респ. закономерна икономическа субтизначимост* (regular economic
subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалирегулатит* (economic
subtiqualiregulatite) и икономическият субтиквантирегулатит* (economic
subtiquantiregulatite)] и (2) икономическият обтирегулатит* (economic
obtiregulatite) [същото като закономерен икономически обтиингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(regular economic obtiingredient)] [респ. закономерна икономическа обтизначимост* (regular economic obtisignificance)] [в т.ч. икономическият обтиквалирегулатит* (economic obtiqualiregulatite) и икономическият обтиквантирегулатит* (economic obtiquantiregulatite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия регулатит са:
(1) трансцентитален икономически регулатит* (transcentital economic
regulatite) [същото като закономерен трансцентитален икономически ингредиент* (regular transcentital economic ingredient)] [респ. закономерна трансцентитална икономическа значимост* (regular transcentital economic
significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалирегулатит*
(transcentital economic qualiregulatite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквалирегулатит* (transcentital economic subtiqualiregulatite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалирегулатит* (transcentital economic obtiqualiregulatite)] и (б) трансцентитален икономически квантирегулатит* (transcentital economic quantiregulatite) [към
която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквантирегулатит* (transcentital economic subtiquantiregulatite) и (β) трансцентитален
икономически обтиквантирегулатит* (transcentital economic obtiquantiregulatite)]};
(2) инцентитален икономически регулатит* (incentital economic
regulatite) [същото като закономерен инцентитален икономически ингредиент* (regular incentital economic ingredient)] [респ. закономерна инцентитална икономическа значимост* (regular incentital economic significance)] {в т.ч.
(а) инцентитален икономически квалирегулатит* (incentital economic
qualiregulatite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквалирегулатит* (incentital economic subtiqualiregulatite) и (β) инцентитален икономически обтиквалирегулатит* (incentital economic obtiqualiregulatite)] и (б) инцентитален икономически квантирегулатит*
(incentital economic quantiregulatite) [към която се числят (α) инцентитален
икономически субтиквантирегулатит* (incentital economic subtiquantiregulatite) и (β) инцентитален икономически обтиквантирегулатит* (incentital
economic obtiquantiregulatite)]};
(3) центитален икономически регулатит* (centital economic regulatite)
[същото като закономерен центитален икономически ингредиент* (regular
centital economic ingredient)] [респ. закономерна центитална икономическа
значимост* (regular centital economic significance)] {в т.ч. (а) центитален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически квалирегулатит* (centital economic qualiregulatite) [към която
се числят (α) центитален икономически субтиквалирегулатит* (centital
economic subtiqualiregulatite) и (β) центитален икономически обтиквалирегулатит* (centital economic obtiqualiregulatite)] и (б) центитален икономически квантирегулатит* (centital economic quantiregulatite) [към която се
числят (α) центитален икономически субтиквантирегулатит* (centital
economic subtiquantiregulatite) и (β) центитален икономически обтиквантирегулатит* (centital economic obtiquantiregulatite)]};
(4) уницентитален икономически регулатит* (unicentital economic
regulatite) [същото като закономерен уницентитален икономически ингредиент* (regular unicentital economic ingredient)] [респ. закономерна уницентитална икономическа значимост* (regular unicentital economic
significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалирегулатит*
(unicentital economic qualiregulatite) [към която се числят (α) уницентитален
икономически субтиквалирегулатит* (unicentital economic subtiqualiregulatite) и (β) уницентитален икономически обтиквалирегулатит* (unicentital
economic obtiqualiregulatite)] и (б) уницентитален икономически квантирегулатит* (unicentital economic quantiregulatite) [към която се числят (α) уницентитален икономически субтиквантирегулатит* (unicentital economic
subtiquantiregulatite) и (β) уницентитален икономически обтиквантирегулатит* (unicentital economic obtiquantiregulatite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия регулатит са:
(1) унисъзидателен икономически регулатит* (unimaking economic
regulatite) [същото като закономерен унисъзидателен икономически ингредиент* (regular unimaking economic ingredient)] [респ. закономерна унисъзидателна икономическа значимост* (regular unimaking economic significance)]
{в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалирегулатит* (unimaking
economic qualiregulatite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквалирегулатит* (unimaking economic subtiqualiregulatite) и (β)
унисъзидателен икономически обтиквалирегулатит* (unimaking economic
obtiqualiregulatite)] и (б) унисъзидателен икономически квантирегулатит*
(unimaking economic quantiregulatite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икономически субтиквантирегулатит* (unimaking economic subtiquantiregulatite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквантирегулатит*
(unimaking economic obtiquantiregulatite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) съзидателен икономически регулатит* (making economic regulatite)
[същото като закономерен съзидателен икономически ингредиент* (regular
making economic ingredient)] [респ. закономерна съзидателна икономическа
значимост* (regular making economic significance)] {в т.ч. (а) съзидателен
икономически квалирегулатит* (making economic qualiregulatite) [към която
се числят (α) съзидателен икономически субтиквалирегулатит* (making
economic subtiqualiregulatite) и (β) съзидателен икономически обтиквалирегулатит* (making economic obtiqualiregulatite)] и (б) съзидателен икономически квантирегулатит* (making economic quantiregulatite) [към която се
числят (α) съзидателен икономически субтиквантирегулатит* (making
economic subtiquantiregulatite) и (β) съзидателен икономически обтиквантирегулатит* (making economic obtiquantiregulatite)]};
(3) изпълнителен икономически регулатит* (implementationary economic regulatite) [същото като закономерен изпълнителен икономически ингредиент* (regular implementationary economic ingredient)] [респ. закономерна
изпълнителна икономическа значимост* (regular implementationary economic
significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически квалирегулатит*
(implementationary economic qualiregulatite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквалирегулатит* (implementationary economic
subtiqualiregulatite) и (β) изпълнителен икономически обтиквалирегулатит*
(implementationary economic obtiqualiregulatite)] и (б) изпълнителен икономически квантирегулатит* (implementationary economic quantiregulatite) [към
която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквантирегулатит*
(implementationary economic subtiquantiregulatite) и (β) изпълнителен икономически обтиквантирегулатит* (implementationary economic obtiquantiregulatite)]};
(4) творчески икономически регулатит* (creative economic regulatite)
[същото като закономерен творчески икономически ингредиент* (regular
creative economic ingredient)] [респ. закономерна творческа икономическа
значимост* (regular creative economic significance)] {в т.ч. (а) творчески икономически квалирегулатит* (creative economic qualiregulatite) [към която се
числят (α) творчески икономически субтиквалирегулатит* (creative
economic subtiqualiregulatite) и (β) творчески икономически обтиквалирегулатит* (creative economic obtiqualiregulatite)] и (б) творчески икономически
квантирегулатит* (creative economic quantiregulatite) [към която се числят
(α) творчески икономически субтиквантирегулатит* (creative economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiquantiregulatite) и (β) творчески икономически обтиквантирегулатит*
(creative economic obtiquantiregulatite)]};
(5) работен икономически регулатит* (working economic regulatite [същото като закономерен работен икономически ингредиент* (regular working
economic ingredient)] [респ. закономерна работна икономическа значимост*
(regular working economic significance)]{в т.ч. (а) работен икономически квалирегулатит* (working economic qualiregulatite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквалирегулатит* (working economic subtiqualiregulatite) и (β) работен икономически обтиквалирегулатит* (working
economic obtiqualiregulatite)] и (б) работен икономически квантирегулатит*
(working economic quantiregulatite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквантирегулатит* (working economic subtiquantiregulatite) и (β)
работен икономически обтиквантирегулатит* (working economic obtiquantiregulatite)]};
(6) сътворителен икономически регулатит* (performing economic
regulatite) [същото като закономерен сътворителен икономически ингредиент* (regular performing economic ingredient)] [респ. закономерна сътворителна икономическа значимост* (regular performing economic significance)]
{в т.ч. (а) сътворителен икономически квалирегулатит* (performing
economic qualiregulatite) [към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквалирегулатит* (performing economic subtiqualiregulatite) и (β)
сътворителен икономически обтиквалирегулатит* (performing economic
obtiqualiregulatite)] и (б) сътворителен икономически квантирегулатит*
(performing economic quantiregulatite) [към която се числят (α) сътворителен
икономически субтиквантирегулатит* (performing economic subtiquantiregulatite) и (β) сътворителен икономически обтиквантирегулатит*
(performing economic obtiquantiregulatite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия регулатит са:
(1) усвояван икономически регулатит* (assimilated economic regulatite)
[същото като закономерен усвояван икономически ингредиент* (regular
assimilated economic ingredient)] [респ. закономерна усвоявана икономическа
значимост* (regular assimilated economic significance)] {в т.ч. (а) усвояван икономически квалирегулатит* (assimilated economic qualiregulatite) [към която
се числят (α) усвояван икономически субтиквалирегулатит* (assimilated
economic subtiqualiregulatite) и (β) усвояван икономически обтиквалирегулатит* (assimilated economic obtiqualiregulatite)] и (б) усвояван ико181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически квантирегулатит* (assimilated economic quantiregulatite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквантирегулатит*
(assimilated economic subtiquantiregulatite) и (β) усвояван икономически обтиквантирегулатит* (assimilated economic obtiquantiregulatite)]};
(2) създаван икономически регулатит* (gived economic regulatite) [същото като закономерен създаван икономически ингредиент* (regular gived
economic ingredient)] [респ. закономерна създавана икономическа значимост* (regular gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван икономически
квалирегулатит* (gived economic qualiregulatite) [към която се числят (α) създаван икономически субтиквалирегулатит* (gived economic subtiqualiregulatite) и (β) създаван икономически обтиквалирегулатит* (gived economic
obtiqualiregulatite)] и (б) създаван икономически квантирегулатит* (gived
economic quantiregulatite) [към която се числят (α) създаван икономически
субтиквантирегулатит* (gived economic subtiquantiregulatite) и (β) създаван
икономически обтиквантирегулатит* (gived economic obtiquantiregulatite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия регулатит са:
(1) сустатитен икономически регулатит* (sustatitic economic regulatite)
[същото като закономерен сустатитен икономически ингредиент* (regular
sustatitic economic ingredient)] [респ. закономерна сустатитна икономическа
значимост* (regular sustatitic economic significance)] {в т.ч. (а) сустатитен
икономически квалирегулатит* (sustatitic economic qualiregulatite) [към която
се числят (α) сустатитен икономически субтиквалирегулатит* (sustatitic
economic subtiqualiregulatite) и (β) сустатитен икономически обтиквалирегулатит* (sustatitic economic obtiqualiregulatite)] и (б) сустатитен икономически квантирегулатит* (sustatitic economic quantiregulatite) [към която се
числят (α) сустатитен икономически субтиквантирегулатит* (sustatitic
economic subtiquantiregulatite) и (β) сустатитен икономически обтиквантирегулатит* (sustatitic economic obtiquantiregulatite)]};
(2) субстатен икономически регулатит* (substatum economic regulatite)
[същото като закономерен субстатен икономически ингредиент* (regular
substatum economic ingredient)] [респ. закономерна субстатна икономическа
значимост* (regular substatum economic significance)] {в т.ч. (а) субстатен
икономически квалирегулатит* (substatum economic qualiregulatite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквалирегулатит* (substatum
economic subtiqualiregulatite) и (β) субстатен икономически обтиквалирегу182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------латит* (substatum economic obtiqualiregulatite)] и (б) субстатен икономически квантирегулатит* (substatum economic quantiregulatite) [към която се
числят (α) субстатен икономически субтиквантирегулатит* (substatum
economic subtiquantiregulatite) и (β) субстатен икономически обтиквантирегулатит* (substatum economic obtiquantiregulatite)]};
(3) запасов икономически регулатит* (stock economic regulatite) [същото
като закономерен запасов икономически ингредиент* (regular stock economic
ingredient)] [респ. закономерна запасова икономическа значимост* (regular
stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически квалирегулатит* (stock economic qualiregulatite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквалирегулатит* (stock economic subtiqualiregulatite) и (β) запасов
икономически
обтиквалирегулатит*
(stock
economic
obtiqualiregulatite)] и (б) запасов икономически квантирегулатит* (stock
economic quantiregulatite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквантирегулатит* (stock economic subtiquantiregulatite) и (β) запасов икономически обтиквантирегулатит* (stock economic obtiquantiregulatite)]};
(4) сустатантен икономически регулатит* (sustatantal economic
regulatite) [същото като закономерен сустатантен икономически ингредиент* (regular sustatantal economic ingredient)] [респ. закономерна сустатантна икономическа значимост* (regular sustatantal economic significance)] {в т.ч.
(а) сустатантен икономически квалирегулатит* (sustatantal economic
qualiregulatite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквалирегулатит* (sustatantal economic subtiqualiregulatite) и (β) сустатантен
икономически обтиквалирегулатит* (sustatantal economic obtiqualiregulatite)]
и (б) сустатантен икономически квантирегулатит* (sustatantal economic
quantiregulatite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквантирегулатит* (sustatantal economic subtiquantiregulatite) и (β) сустатантен икономически обтиквантирегулатит* (sustatantal economic obtiquantiregulatite)]}.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (economic regulator), регулатор на икономическа система, – същото като регулираща икономическа подсистема на
системата на икономическо регулиране (на регулаторната икономическа
система). Произвежда регулиращите икономически въздействия, а в регулаторната система на икономическо управление – управляващите икономически въздействия. Според автора, в зависимост от това, дали в икономическата
система се извършва стабилизиращо икономическо регулиране или дестаби183

183

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лизиращо икономическо регулиране, се разграничават стабилизиращ икономически регулатор (т.е. хомеостатично-поддържащ икономически регулатор) и
дестабилизиращ икономически регулатор (т.е. хомеостатично-неподдържащ
икономически регулатор). Според икономическата ситуираност се отличават
два основни вида икономически регулатори – статичен икономически регулатор (статично-ситуиран икономически регулатор), който осъществява статичното икономическо регулиране, и динамичен икономически регулатор (динамично-ситуиран икономически регулатор), който осъществява динамичното
икономическо регулиране. От своя страна статичният икономически регулатор
има две разновидности – собствено-статичният икономически регулатор,
който осъществява собствено-статичното икономическо регулиране в системата на собствено-статично икономическо регулиране, и статичнореагиращият статичен икономически регулатор, който осъществявана статично-реагиращото статично икономическо регулиране в системата на статично-реагиращото статично икономическо регулиране. Динамичният
икономически регулатор също има две разновидности – статичнореагиращият динамичен икономически регулатор и астатично-реагиращият
динамичен икономически регулатор (същото като астатично-реагиращият
икономически регулатор), който осъществявана астатично-реагиращото динамично икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращото
икономическо регулиране) в системата на астатично-реагиращо динамично
икономическо регулиране (същото като системата на астатично-реагиращо
икономическо регулиране). Според методите и задачите за осъществяването на
динамичното икономическо регулиране се разграничават още: автоматичен
икономически регулатор, който извършва автоматичното икономическо регулиране в системата на автоматично икономическо регулиране; програмен
икономически регулатор който извършва програмното икономическо регулиране в системата на програмно икономическо регулиране; следящ икономически регулатор който извършва следящото икономическо регулиране в системата на следящо икономическо регулиране.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (economic regulator) (ки) – във:
абсолютна статична характеристика на икономическия регулатор;
автоматичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ автоматичен икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор);
астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор);
астатично-реагиращ икономически регулатор;
астатично-ситуиран икономически регулатор;
безразлично икономическо равновесие на астатичния икономически регулатор;
дестабилизиращ икономически регулатор;
динамичен автоматичен икономически регулатор;
динамичен икономически регулатор;
динамичен програмен икономически регулатор;
динамичен следящ икономически регулатор;
динамично-ситуиран икономически регулатор (същото като динамичeн
икономически регулатор);
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
зона на нечувствителност на икономическия регулатор (вж. статично-реагиращ икономически регулатор);
изодромен икономически регулатор;
икономически регулатор;
икономически регулатор с гъвкава обратна връзка;
икономически регулатор с дискретно действие (същото като икономически регулатор с прекъсващо действие);
икономически регулатор с непрекъснато действие;
икономически регулатор с прекъсващо действие;
икономическо регулиране на икономическия регулатор (същото като икономическо метарегулиране);
импулсен икономически регулатор;
интегрално-действуващ икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор);
коефициент на предаване на икономическия регулатор;
коефициент на статизъм на икономическия регулатор;
линеен астатичен икономически регулатор (вж. астатично-реагиращ
динамичен икономически регулатор);
непрекъснат икономически регулатор (същото като икономически регулатор с непрекъснато действие);
нереагиращ икономически регулатор;
относителна статична характеристика на икономическия регулатор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------програмен икономически регулатор;
пропорционален икономически регулатор;
реагиращ икономически регулатор;
релеен икономически регулатор;
следящ икономически регулатор;
собствено-статичен автоматичен икономически регулатор;
собствено-статичен икономически регулатор;
стабилизиращ икономически регулатор;
статизъм на икономическия регулатор (вж. статично-реагиращ икономически регулатор);
статичен автоматичен икономически регулатор;
статичен икономически регулатор (същото като статично-ситуиран
икономически регулатор);
статичен програмен икономически регулатор;
статичен следящ икономически регулатор;
статична характеристика на икономическия регулатор;
статично-реагиращ автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
статично-реагиращ икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен икономически регулатор;
статично-ситуиран икономически регулатор (същото като статичен
икономически регулатор);
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
функционално-астатичен икономически регулатор;
функционално-статичен икономически регулатор;
хомеостатично-поддържащ икономически регулатор (същото като стабилизиращ икономически регулатор);
хомеостатично-неподдържащ икономически регулатор (същото като
стабилизиращ икономически регулатор).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА*
(variable /elastic/ feed-back economic controler) на система на икономическо регулиране, регулираща икономическа подсистема с гъвкава обратна ико186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа връзка, – икономически регулатор, част от чиито елементи са обхванати от вътрешна обратна икономическа връзка, съдържаща диференцираща икономическа подсистема* (differencing economic subsistem) (вж. икономически диференциатор и диференциращо икономическо звено). Според К.
Миркович при експлицитно-обусловено икономическо регулиране той е управляваща икономическа подсистема с гъвкава обратна икономическа връзка. На
него отговарят икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка и система
на икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка. Представлява компонент на система на регулаторно икономическо управление с гъвкава обратна
връзка, в която се извършва регулаторно икономическо управление с гъвкава
обратна връзка. Най-простата гъвкава обратна икономическа връзка има предавателна функция TS, а инерционната гъвкава обратна икономическа
връзка* (inertioal economic feed-back) – предавателна функция kTS/(TS + 1).
Гъвкавата обратна икономическа връзка най-често обхваща колебателни или
интегриращи икономически подсистеми. При колебателна икономическа
подсистема* (oscillating economic subsystem) гъвкавата обратна икономическа
връзка увеличава демпфериращите колебания на икономическата система
(вж. колебателна икономическа система). При интегрираща икономическа
подсистема (integrating economic subsystem) гъвкавата обратна икономическа
връзка запазва интегриращите свойства на подсистемата, но намалява нейната
инерционност и коефициент на усилване. Изобщо въвеждането на гъвкава обратна връзка разширява областта на устойчивост на икономическото регулиране* (stability area of the economic regulation) и съдействува за подобряване на неговото качество. Запазването на интегриращите свойства повишава
устойчивостта на астатичното икономическо регулиране. Астатичнореагиращият динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка е
другото наименование на издоромния икономически регулатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА (variable /elastic/ feed-back economic controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор);
икономически регулатор с гъвкава обратна връзка.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР С ДИСКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ* (economic discrete regulator) – същото като икономически регулатор с прекъсващо
действие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР С НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ (economic regulator /contriller/ with continuous action) на система на икономическо
регулиране, непрекъснат икономически регулатор, – икономически регулатор, представянето на чиито входни икономически въздействия и изходни икономически въздействия, както и изпълнението от него на всички изчислителни
операции, се извършва в непрекъсната форма. Чрез него се осъществява непрекъснатото икономическо регулиране. Представлява регулаторна икономическа подсистема на системата на непрекъснато икономическо регулиране. В
най общия си вид се състои от: (1) измерител на регулируемото икономическо
въздействие (респ. управляваното икономическо въздействие); (2) сравняващо
устройство, което определя грешката при разсъгласуване на системата на
икономическо регулиране (на регулаторната икономическа система) [респ. на
регулаторната система на икономическо управление (на системата на регулаторното икономическо управление)], (3) изчислително устройство, което
формира регулиращото икономическо въздействие (респ. управляващото икономическо въздействие); (4) усилващо-преобразувателно устройство, което
усилва регулиращия (респ. управляващия) сигнал до равнището на изискващата се мощност (респ. производителност) на икономическата система; (5) изпълнително устройство, което преобразува сигнала на изхода на усилващопреобразувателното устройство в регулиращ (респ. управляващ) икономически
сигнал, непосредствено възприеман от регулируемата икономическа подсистема (респ. от управляваната икономическа подсистема). Някои непрекъснати икономически регулатори могат да бъдат толкова сложни, щото отделни
техни елементи да съдържат самостоятелни регулаторни икономически системи. Математическият модел на непрекъснатия икономически регулатор
представлява система от диференциални и алгебрични уравнения, които свързват (отразяват зависимостите между) входните и изходните величини на регулатора, неговите параметри и нарушаващите икономически въздействия,
оказвани върху него. Като съставна част на този модел се включва и операторът на формирането на регулиращото (респ. на управляващото) икономическо
въздействие (т.е. законът на икономическото регулиране). Синтезирането (изграждането) на непрекъснатия икономически регулатор се съобразява с уравненията на регулируемата икономическа подсистема (респ. на управляваната
икономическа подсистема (т.е. на обекта на икономическото регулиране, респ.
на обекта на икономическото управление), което означава, че се вписва в пълния модел на системата на икономическо регулиране (респ. на системата на
икономическо управление). За да се постигне най-добро съгласуване между
188

188

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------непрекъснатия икономически регулатор и икономическия обект, регулаторът
се подлага на различни видове настройки, като настройка на неговата чувствителност, настройка на коефициентите на икономическо усилване и т.н.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ* (economic sampled-data controler), икономически регулатор с дискретно действие, – икономически регулатор, чието регулиращо въздействие върху регулираната икономическа подсистема на система на икономическо регулиране
(респ. върху управляваната икономическа подсистема на регулаторната
система на икономическо управление) е във вид на последователност от икономически импулси. На него съответствуват икономическо регулиране с
прекъсващо действие* (economic sampled-data regulation) и система на икономическо регулиране с прекъсващо действие* (economic sampled-data
regulation system), респ. при експлицитно-обусловено икономическо регулиране
– регулаторно икономическо управление с прекъсващо действие*
(regulatory economic sampled-data management /comtrol/) и регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо действие* (regulatory system
of an economic sampled-data management /comtrol/). Икономическият регулатор
с прекъсващо действие е регулираща икономическа подсистема с прекъсващо действие* (sampled-data regulative economic subsystem), респ. управляваща икономическа подсистема с прекъсващо действие* (sampled-data
managing /controling/ economic subsystem) и преобразува получаваното от регулируемата подсистема непрекъснато икономическо въздействие в дискретна
последователност от регулиращи икономически въздействия (респ. от управляващи икономически въздействия), което е икономическо квантуване. Според
начина на квантуването икономическият регулатор с прекъсващо действие има
основно две разновидности: (1) релеен икономически регулатор [той е регулираща икономическа подсистема с релейно действие* (relay-operated
regulative economic subsystem), респ. при експлицитно-обусловено икономическо регулиране – управляваща икономическа подсистема с релейно действие* (relay-operated managing /controlling/ economic subsystem)], при който
квантуването е по равнище на икономическото въздействие и който извършва
релейно икономическо регулиране* (relay-operated econcmic regulation),
респ. – релейно регулаторно икономическо управление* (relay-operated
regulatory econcmic management /control/), и (2) импулсен икономически регулатор [той е регулираща икономическа подсистема с импулсно действие*
(pulse-operated regulative economic subsystem), респ. при експлицитно189
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловено икономическо регулиране – управляваща икономическа подсистема с импулсно действие* (pulse-operated managing /controlling/ economic
subsystem)], при който квантуването е по време и който извършва импулсно
икономическо регулиране* (pulse-operated econcmic regulation), респ. импулсно регулаторно икономическо управление* (pulse-operated regulatory
econcmic management /control/).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД (economic order) (ки) – във:
времеви икономически ред;
динамичен икономически ред;
икономически ред на Фурие, Ж. ;
композиционен икономически ред;
невремеви икономически ред;
нов международен икономически ред (в межд.);
средна на времевия икономически ред (вж. изчислителна процедура на
спектралния анализ на икономическия цикъл);
филтриране на времевия икономически ред (вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
хронологичен икономически ред (същото като времеви икономически ред).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД НА ФУРИЕ, Ж.* (Fourier economic series) – ред на
Ж. Фурие (Fourier series), построен от икономически величини; разложение (декомпозиция) на периодичната икономическа функция (която тук съдържа хармонични икономически цикли) y(x) във вида
y ( x) =

a0 ∞
+ ∑ (ak . cos kx + bk . sin kx),
2 k =1

където a0, ak и bk са икономическите коефициенти на Ж. Фурие, като –π ≤ x ≤
π. Той е валиден при условие че: (1) периодичната икономическа функция y(x)
е непрекъсната в интервала (0, 2π) и изобщо в интервала (a, b) с изключение на
краен брой точки на прекъсване с едностранни граници на мястото на прекъсването; (2) функцията y(x) е по части монотонна (във всяка част тя е строго
монотонна: или само растяща, или само намаляваща, или само постоянна).
Икономическите коефициенти на Фурие се изчисляват по формулите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ak =

π

bk =
a0 =

π

1

1

π

∫ y( x) cos kx dx,
x = −π

π

1

π

∫ y ( x) sin kx dx,
x = −π

π

∫ y ( x) dx

(k = 0).

x = −π

При необходимост могат да се прилагат краен брой събираеми (k = 1, 2, ...) с
практически допустима грешка, защото при k, клонящо към безкрайност, тези
коефициенти клонят към нула. Свързаният с това ред
1/2, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, ...

е основната тригонометрична система (basic trigonometric system). При заместване на икономическите коефициенти на Ж. Фурие a0, ak и bk в икономическия ред на Ж. Фурие с техните равни значения, последният се трансформира в разгърнатата си форма
y ( x) =

1
2π

∞ 
1
y
(
x
)
dx
+
∑  π
∫
k =1  
x = −π

π

1
+
π



π

∫ y( x) cos kx dx cos kx +


x = −π



y
(
x
)
sin
kx
dx
sin
kx
.
∫

x = −π


π

Вж. хармоничен икономически анализ.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier economic series) (ки) –във:
икономически ред на Фурие, Ж.;
икономически ред на Фурие, Ж., при произволен интервал (същото като
ред на Ж. Фурие в икономиката в произволен интервал);
комплексна форма на икономическия ред на Фурие, Ж.;
разлагане по икономическия ред на Фурие, Ж., (същото като взаимноспрегнати икономически интеграли на Ж. Фурие; вж. икономически интеграл на Ж. Фурие).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД НА ФУРИЕ, Ж. ПРИ ПРОИЗВОЛЕН ИНТЕРВАЛ* (Fourier economic series in optional /voluntary/ interval) – същото като ред
на Ж. Фурие в икономиката в произволен интервал.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕДУКЦИОНИЗЪМ* (economic reductionism) (*) –
подход към анализа на икономиката, при който макроикономиката може да
бъде обяснена в крайна сметка със законите на микроикономиката, без да се
свежда но нея. В лицето на икономическата монофундаменталност редуцира
сложното към по-простото в икономиката, като запазва и обяснява спецификата и качествената определеност на по-сложното, изпозвайки законите на фундаменталното – тези на микроикономиката. Вж. монофундаменталност в икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ (economic regime) (ки) – във:
динамичен икономически режим (същото като динамичен режим на икономическата система);
плъзгащ се икономически режим.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТ (economic result /outcome/) (*) – съвкупност
от икономически блага, които са резултат от преобразуване на икономическия
ресурс в ресурсно-субстанциалната икономическа система. Предназначени са
за удовлетворяването на някакви икономически потребности. Форма, чрез която съществува и се проявява изходният ресурсно-субстанциален икономически ингредиент, респ. изходното ресурсно-субстанциално икономическо
богатство (изходният икономически запас) (вж. ресурсно-субстанциална
икономическа система) на ресурсно-субстанциалната икономическа система
(изобщо – нейният изход). При последователен синтез на икономическата
система икономическият резултат на дадена икономическа подсистема на
синтеза може да съвпада с икономическия ресурс на следваща след нея икономическа подсистема. Важна негова разновидност е възпроизводственият икономически резултат. Ако не е посочено друго, под икономически резултат
обикновено се подразбира именно възпроизводственият икономически резултат.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически резултат се конституират още и съответстващите му понятия за
консуматорски резултат* (consumptionary result /outcome/), стопански резултат* (protoeconomic result /outcome/), пазарно-икономически резултат*
(marketly-economic result /outcome/) и финансово-пазарно-икономически резултат* (financially-marketly-economic result /outcome/). Общо за всички тях е
понятието за поддържащ резултат* (sustenance /sustaining/ result) (за резултат при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТ (economic result /outcome/) (ки) – във:
възпроизводствен икономически резултат;
еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
икономически резултат;
инверсна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
инверсна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като ресурсна производителност на икономическия резултат);
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
натурална еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
натурална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
начална еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
начална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като
ресурсна разходност на икономическия резултат);
парично-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
парично-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
полезностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
потребителна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
потребителна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна производителност на икономическия резултат);
пределна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна разходност на икономическия резултат);
пределна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна разходност на икономическия резултат;
пределна ресурсна производителност на икономическия резултат;
пределна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
производствена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
производствена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
ресурсна производителност на икономическия резултат;
ресурсна разходност на икономическия резултат;
специфична еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
специфична еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат
(същото като средна ресурсна производителност на икономическия резултат);
средна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото
като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
средна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсна производителност на икономическия резултат;
средна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
стойностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
стойностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
същностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
трудово-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
трудово-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
феноменна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
ценностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
ценностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТАНТ* (economic reliabitant) (*) – общо понятие за икономически индистит и икономически субстантит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия релиабитат
(последният в качеството му на двустепенна икономическа монада); икономическо понятие, отразяващо положението, че даден икономически ингредиент
или със сигурност произтича от икономическата необходимост, или със сигурност се осъществява в икономическата действителност. Вж. икономически релиабитит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТАТ* (economic reliabitate) (*) – вид двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икономически индистит и икономически субстантит, общо понятие за които е икономическият релиабитант и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически ингредиент може да с е интерпретира като икономически
релиабитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икономически
индистит (който е негова индиститна вътрешна сигурност) и икономически
субстантит (който е негова субстантитна външна сигурност). Икономическият индистит е първичен и определящ по отношение на икономическия субстантит; той едновременно е индистит на икономическия ингредиент и индистит на субстантита на икономическия ингредиент. Икономическият субстантит
е вторичен и решаващ по отношение на икономическия индистит; той едновременно е субстантит на икономическия ингредиент и субстантит на индистита на икономическия ингредиент. Икономическият субстантит е начинът на
потвърждаване на икономическия индистит. Вж. икономически релиабитит.
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ* (economic reliabitite) (*) – икономическа достоверност, интерпретирана като икономически ингредиент; икономически индистит и икономически субстантит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономически индистит и
икономически субстантит); икономическо понятие, отразяващо положението,
че даден икономически ингредиент със сигурност се осъществява в икономическата реалност. Икономическата сигурност (economic reliability) (като
основа на релиабитита на икономическия ингредиент) произтича от икономическия индистит и се потвърждава от икономическия субстантит. Икономическият релиабитит е една от вътрешните характеристики, които изграждат
икономическия вераситит [в качеството му на достижим икономически вераситит* (attainable economic veracitite)], последният установяващ достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икономическия ингредиент с
икономическия субстантит (вж. фиг. 1).
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Икономически
субстантит

Икономически
реализитит

Икономически
вераситит

Икономически
феазитит

Икономически
релиабитит

Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
вераситит

Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически релиабитит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икономическия вераситит

Икономическият релиабитит е вътрешна достижима автентичност*
(internal attainable genuineness) (вътрешно-присъща достижима автентичност)
[или още вътрешна достижима икономическа автентичност* (internal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------attainable economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икономическия вераситит, докато икономическият пробабитит е външна достижима
автентичност* (external attainable genuineness) (външно-присъща достижима
автентичност) [или още външна достижима икономическа автентичност*
(external attainable economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическия вераситит и е начин на обосноваване на икономическия релиабитит [накратко – начин на икономическо обосноваване* (economic
grounding mode)], където икономическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икономически релиабитит и икономически пробабитит. Икономическият релиабитит е релиабитит на икономическия ингредиент
(и релиабитит на пробабитита на икономическия ингредиент). Икономическият релиабитит и икономическият пробабитит са категории на достижимата
автентичност на икономическия ингредиент* (attainable genuineness of the
economic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическият релиабитит се снема в
икономическия пробабитит: икономическият пробабитит е икономическия релиабитит в снет вид. Икономическият пробабитит е скрит в икономическия
релиабитит, а икономическият релиабитит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия ингредиент] се разкрива
чрез икономическия пробабитит [който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икономическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия релиабитит са (1) икономическият квалирелиабитит* (economic
qualireliabitite) [същото като достоверен икономически квалиингредиент*
(trustworthy economic qualiingredient)] [респ. достоверна икономическа квализначимост* (trustworthy economic qualisignificance)] и (2) икономическият
квантирелиабитит* (economic quantireliabitite) [същото като достоверен
икономически квантиингредиент* (trustworthy economic quantiingredient)]
[респ. достоверна икономическа квантизначимост* (trustworthy economic
quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтирелиабитит* (economic subtireliabitite) [същото като
достоверен икономически субтиингредиент* (trustworthy economic subtiingredient)] [респ. достоверна икономическа субтизначимост* (trustworthy
economic subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалирелиабитит*
(economic subtiqualireliabitite) и икономическият субтиквантирелиабитит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economic subtiquantireliabitite)] и (2) икономическият обтирелиабитит*
(economic obtireliabitite) [същото като достоверен икономически обтиингредиент* (trustworthy economic obtiingredient)] [респ. достоверна икономическа
обтизначимост* (trustworthy economic obtisignificance)] [в т.ч. икономическият обтиквалирелиабитит* (economic obtiqualireliabitite) и икономическият обтиквантирелиабитит* (economic obtiquantireliabitite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия релиабитит са:
(1) трансцентитален икономически релиабитит* (transcentital economic reliabitite) [същото като достоверен трансцентитален икономически
ингредиент* (trustworthy transcentital economic ingredient)] [респ. достоверна
трансцентитална икономическа значимост* (trustworthy transcentital
economic significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалирелиабитит* (transcentital economic qualireliabitite) [към която се числят (α)
трансцентитален икономически субтиквалирелиабитит* (transcentital
economic subtiqualireliabitite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалирелиабитит* (transcentital economic obtiqualireliabitite)] и (б) трансцентитален икономически квантирелиабитит* (transcentital economic
quantireliabitite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически
субтиквантирелиабитит* (transcentital economic subtiquantireliabitite) и (β)
трансцентитален икономически обтиквантирелиабитит* (transcentital
economic obtiquantireliabitite)]};
(2) инцентитален икономически релиабитит* (incentital economic
reliabitite) [същото като достоверен инцентитален икономически ингредиент* (trustworthy incentital economic ingredient)] [респ. достоверна инцентитална икономическа значимост* (trustworthy incentital economic
significance)] {в т.ч. (а) инцентитален икономически квалирелиабитит*
(incentital economic qualireliabitite) [към която се числят (α) инцентитален
икономически субтиквалирелиабитит* (incentital economic subtiqualireliabitite) и (β) инцентитален икономически обтиквалирелиабитит* (incentital
economic obtiqualireliabitite)] и (б) инцентитален икономически квантирелиабитит* (incentital economic quantireliabitite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквантирелиабитит* (incentital economic
subtiquantireliabitite) и (β) инцентитален икономически обтиквантирелиабитит* (incentital economic obtiquantireliabitite)]};
(3) центитален икономически релиабитит* (centital economic
reliabitite) [същото като достоверен центитален икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(trustworthy centital economic ingredient)] [респ. достоверна центитална икономическа значимост* (trustworthy centital economic significance)] {в т.ч. (а)
центитален икономически квалирелиабитит* (centital economic qualireliabitite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквалирелиабитит* (centital economic subtiqualireliabitite) и (β) центитален икономически обтиквалирелиабитит* (centital economic obtiqualireliabitite)] и (б)
центитален икономически квантирелиабитит* (centital economic quantireliabitite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквантирелиабитит* (centital economic subtiquantireliabitite) и (β) центитален икономически обтиквантирелиабитит* (centital economic obtiquantireliabitite)]};
(4) уницентитален икономически релиабитит* (unicentital economic
reliabitite) [същото като достоверен уницентитален икономически ингредиент* (trustworthy unicentital economic ingredient)] [респ. достоверна уницентитална икономическа значимост* (trustworthy unicentital economic
significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалирелиабитит*
(unicentital economic qualireliabitite) [към която се числят (α) уницентитален
икономически субтиквалирелиабитит* (unicentital economic subtiqualireliabitite) и (β) уницентитален икономически обтиквалирелиабитит* (unicentital economic obtiqualireliabitite)] и (б) уницентитален икономически квантирелиабитит* (unicentital economic quantireliabitite) [към която се числят (α)
уницентитален икономически субтиквантирелиабитит* (unicentital economic subtiquantireliabitite) и (β) уницентитален икономически обтиквантирелиабитит* (unicentital economic obtiquantireliabitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия релиабитит са:
(1) унисъзидателен икономически релиабитит* (unimaking economic
reliabitite) [същото като достоверен унисъзидателен икономически ингредиент* (trustworthy unimaking economic ingredient)] [респ. достоверна унисъзидателна икономическа значимост* (trustworthy unimaking economic
significance)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалирелиабитит*
(unimaking economic qualireliabitite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икономически субтиквалирелиабитит* (unimaking economic subtiqualireliabitite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквалирелиабитит*
(unimaking economic obtiqualireliabitite)] и (б) унисъзидателен икономически
квантирелиабитит* (unimaking economic quantireliabitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквантирелиабитит* (unimak-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ing economic subtiquantireliabitite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквантирелиабитит* (unimaking economic obtiquantireliabitite)]};
(2) съзидателен икономически релиабитит* (making economic
reliabitite) [същото като достоверен съзидателен икономически ингредиент*
(trustworthy making economic ingredient)] [респ. достоверна съзидателна икономическа значимост* (trustworthy making economic significance)] {в т.ч. (а)
съзидателен икономически квалирелиабитит* (making economic qualireliabitite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквалирелиабитит* (making economic subtiqualireliabitite) и (β) съзидателен икономически обтиквалирелиабитит* (making economic obtiqualireliabitite)] и (б) съзидателен икономически квантирелиабитит* (making economic quantireliabitite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквантирелиабитит* (making economic subtiquantireliabitite) и (β) съзидателен икономически обтиквантирелиабитит* (making economic obtiquantireliabitite)]};
(3) изпълнителен икономически релиабитит* (implementationary
economic reliabitite) [същото като достоверен изпълнителен икономически
ингредиент* (trustworthy implementationary economic ingredient)] [респ. достоверна изпълнителна икономическа значимост* (trustworthy implementationary economic significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически квалирелиабитит* (implementationary economic qualireliabitite) [към която се числят
(α)
изпълнителен
икономически
субтиквалирелиабитит*
(implementationary economic subtiqualireliabitite) и (β) изпълнителен икономически обтиквалирелиабитит* (implementationary economic obtiqualireliabitite)]
и
(б )
изпълнителен
икономически
квантирелиабитит*
(implementationary economic quantireliabitite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквантирелиабитит* (implementationary economic subtiquantireliabitite) и (β) изпълнителен икономически обтиквантирелиабитит* (implementationary economic obtiquantireliabitite)]};
(4) творчески икономически релиабитит* (creative economic reliabitite)
[същото като достоверен творчески икономически ингредиент* (trustworthy
creative economic ingredient)] [респ. достоверна творческа икономическа
значимост* (trustworthy creative economic significance)] {в т.ч. (а) творчески
икономически квалирелиабитит* (creative economic qualireliabitite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквалирелиабитит* (creative
economic subtiqualireliabitite) и (β) творчески икономически обтиквалирелиабитит* (creative economic obtiqualireliabitite)] и (б) творчески икономически квантирелиабитит* (creative economic quantireliabitite) [към която се чис-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лят (α) творчески икономически субтиквантирелиабитит* (creative economic subtiquantireliabitite) и (β) творчески икономически обтиквантирелиабитит* (creative economic obtiquantireliabitite)]};
(5) работен икономически релиабитит* (working economic reliabitite)
[същото като достоверен работен икономически ингредиент* (trustworthy
working economic ingredient)] [респ. достоверна работна икономическа значимост* (trustworthy working economic significance)] {в т.ч. (а) работен икономически квалирелиабитит* (working economic qualireliabitite) [към която
се числят (α) работен икономически субтиквалирелиабитит* (working
economic subtiqualireliabitite) и (β) работен икономически обтиквалирелиабитит* (working economic obtiqualireliabitite)] и (б) работен икономически
квантирелиабитит* (working economic quantireliabitite) [към която се числят
(α) работен икономически субтиквантирелиабитит* (working economic
subtiquantireliabitite) и (β) работен икономически обтиквантирелиабитит*
(working economic obtiquantireliabitite)]};
(6) сътворителен икономически релиабитит* (performing economic
reliabitite) [същото като достоверен сътворителен икономически ингредиент* (trustworthy performing economic ingredient)] [респ. достоверна сътворителна икономическа значимост* (trustworthy performing economic
significance)] {в т.ч. (а) сътворителен икономически квалирелиабитит*
(performing economic qualireliabitite) [към която се числят (α) сътворителен
икономически субтиквалирелиабитит* (performing economic subtiqualireliabitite) и (β) сътворителен икономически обтиквалирелиабитит*
(performing economic obtiqualireliabitite)] и (б) сътворителен икономически
квантирелиабитит* (performing economic quantireliabitite) [към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквантирелиабитит* (performing
economic subtiquantireliabitite) и (β) сътворителен икономически обтиквантирелиабитит* (performing economic obtiquantireliabitite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия релиабитит са:
(1) усвояван икономически релиабитит* (assimilated economic reliabitite)
[същото като достоверен усвояван икономически ингредиент* (trustworthy
assimilated economic ingredient)] [респ. достоверна усвоявана икономическа
значимост* (trustworthy assimilated economic significance)] {в т.ч. (а) усвояван
икономически квалирелиабитит* (assimilated economic qualireliabitite) [към
която се числят (α) усвояван икономически субтиквалирелиабитит*
(assimilated economic subtiqualireliabitite) и (β) усвояван икономически обтик204

204

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
до ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------валирелиабитит* (assimilated economic obtiqualireliabitite)] и (б) усвояван
икономически квантирелиабитит* (assimilated economic quantireliabitite)
[към която се числят (α) усвояван икономически субтиквантирелиабитит*
(assimilated economic subtiquantireliabitite) и (β) усвояван икономически обтиквантирелиабитит* (assimilated economic obtiquantireliabitite)]};
(2) създаван икономически релиабитит* (gived economic reliabitite) [същото като достоверен създаван икономически ингредиент* (trustworthy
gived economic ingredient)] [респ. достоверна създавана икономическа значимост* (trustworthy gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван икономически квалирелиабитит* (gived economic qualireliabitite) [към която се
числят (α) създаван икономически субтиквалирелиабитит* (gived economic
subtiqualireliabitite) и (β) създаван икономически обтиквалирелиабитит*
(gived economic obtiqualireliabitite)] и (б) създаван икономически квантирелиабитит* (gived economic quantireliabitite) [към която се числят (α) създаван
икономически субтиквантирелиабитит* (gived economic subtiquantireliabitite) и (β) създаван икономически обтиквантирелиабитит* (gived economic
obtiquantireliabitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия релиабитит са:
(1) сустатитен икономически релиабитит* (sustatitic economic
reliabitite) [същото като достоверен сустатитен икономически ингредиент*
(trustworthy sustatitic economic ingredient)] [респ. достоверна сустатитна
икономическа значимост* (trustworthy sustatitic economic significance)] {в т.ч.
(а) сустатитен икономически квалирелиабитит* (sustatitic economic
qualireliabitite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквалирелиабитит* (sustatitic economic subtiqualireliabitite) и (β) сустатитен
икономически обтиквалирелиабитит* (sustatitic economic obtiqualireliabitite)] и (б) сустатитен икономически квантирелиабитит* (sustatitic
economic quantireliabitite) [към която се числят (α) сустатитен икономически
субтиквантирелиабитит* (sustatitic economic subtiquantireliabitite) и (β)
сустатитен икономически обтиквантирелиабитит* (sustatitic economic
obtiquantireliabitite)]};
(2) субстатен икономически релиабитит* (substatum economic
reliabitite) [същото като достоверен субстатен икономически ингредиент*
(trustworthy substatum economic ingredient)] [респ. достоверна субстатна икономическа значимост* (trustworthy substatum economic significance)] {в т.ч.
(а) субстатен икономически квалирелиабитит* (substatum economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------qualireliabitite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквалирелиабитит* (substatum economic subtiqualireliabitite) и (β) субстатен
икономически обтиквалирелиабитит* (substatum economic obtiqualireliabitite)] и (б) субстатен икономически квантирелиабитит* (substatum
economic quantireliabitite) [към която се числят (α) субстатен икономически
субтиквантирелиабитит* (substatum economic subtiquantireliabitite) и (β)
субстатен икономически обтиквантирелиабитит* (substatum economic
obtiquantireliabitite)]};
(3) запасов икономически релиабитит* (stock economic reliabitite) [същото като достоверен запасов икономически ингредиент* (trustworthy stock
economic ingredient)] [респ. достоверна запасова икономическа значимост*
(trustworthy stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически квалирелиабитит* (stock economic qualireliabitite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквалирелиабитит* (stock economic subtiqualireliabitite) и (β) запасов икономически обтиквалирелиабитит* (stock economic
obtiqualireliabitite)] и (б) запасов икономически квантирелиабитит* (stock
economic quantireliabitite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквантирелиабитит* (stock economic subtiquantireliabitite) и (β) запасов
икономически обтиквантирелиабитит* (stock economic obtiquantireliabitite)]};
(4) сустатантен икономически релиабитит* (sustatantal economic
reliabitite) [същото като достоверен сустатантен икономически ингредиент* (trustworthy sustatantal economic ingredient)] [респ. достоверна сустатантна икономическа значимост* (trustworthy sustatantal economic
significance)] {в т.ч. (а) сустатантен икономически квалирелиабитит*
(sustatantal economic qualireliabitite) [към която се числят (α) сустатантен
икономически субтиквалирелиабитит* (sustatantal economic subtiqualireliabitite) и (β) сустатантен икономически обтиквалирелиабитит*
(sustatantal economic obtiqualireliabitite)] и (б) сустатантен икономически
квантирелиабитит* (sustatantal economic quantireliabitite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквантирелиабитит* (sustatantal
economic subtiquantireliabitite) и (β) сустатантен икономически обтиквантирелиабитит* (sustatantal economic obtiquantireliabitite)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС (economic resource) (*) – съвкупност от икономически блага, които подлежат на преобразуване в ресурсно-субстанциалната
икономическа система с цел получаването на определен икономически резултат, удовлетворяващ някакви икономически потребности. Форма, чрез която
съществува и се проявява входният ресурсно-субстанциален икономически
ингредиент, респ. входното ресурсно-субстанциално икономическо богатство (входният икономически запас) (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система) на ресурсно-субстанциалната икономическа система (изобщо –
нейният вход). При последователен синтез на икономическата система икономическият ресурс на дадена икономическа подсистема на синтеза може да
съвпада с икономическия резултат на предходна на нея икономическа подсистема. Важна негова разновидност е възпроизводственият икономически ресурс. Ако не е посочено друго, под икономически ресурс обикновено се подразбира именно възпроизводственият икономически ресурс.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически ресурс се конституират още и съответстващите му понятия за
консуматорски ресурс* (consumptionary resource), стопански ресурс*
(protoeconomic resource), пазарно-икономически ресурс* (marketly-economic
resource) и финансово-пазарно-икономически ресурс* (financially-marketlyeconomic resource). Общо за всички тях е понятието за поддържащ ресурс*
(sustenance /sustaining/ resource) (за ресурс при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС (economic resource) (ки) – във:
взаимодопълняемост на икономическите ресурси;
взаимозаменяемост на икономическите ресурси;
възпроизводствен икономически ресурс;
еластичност на заместването на икономическите ресурси;
еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
икономически ресурс;
инверсна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
инверсна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс);
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална феноменна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
натурална еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
натурална еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
начална еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
начална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
начална резултатна производителност на икономическия ресурс (същото
като резултатна производителност на икономическия ресурс);
парично-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
парично-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
полезностна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
полезностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
полезностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
потребителна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
потребителна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
потребителна резултатна производителност на икономическия ресурс;
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна начална резултатна производителност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна производителност на икономическия
ресурс);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси (вж. икономическа изокоста);
пределна норма на резултатно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси;
пределна парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна полезностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна потребителна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна резултатна разходност на икономическия ресурс;
пределна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна резултатна разходност на икономическия ресурс;
пределна специфична резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна стойностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна същностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
производствена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
производствена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пространство на икономическите ресурси;
резултатна производителност на икономическия ресурс;
резултатна разходност на икономическия ресурс;
специфична еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
специфична еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
специфична резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна начална резултатна производителност на икономическия ресурс
(същото като средна резултатна производителност на икономическия ресурс.средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна полезностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна потребителна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
средна производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна резултатна разходност на икономическия ресурс;
средна специфична резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна стойностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна феноменна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
стойностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
стойностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
стойностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
съвършено взаимозаместващи се икономически ресурси (вж. линейна
производствена икономическа функция);
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
текуща производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
текуща феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
трудово-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
трудово-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
феноменна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
ценностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
ценностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЦЕПТОР* (economic receptor) при разпознаването на
икономически образи – вж. разпознаваща икономическа система.
ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК (economic risk) (ки) – във:
пълен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата
система);
условен частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата система);
функция на икономическия риск (вж. вземане на икономическо решение
в условия на неопределеност);
частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата
система).
ИКОНОМИЧЕСКИ РОД (economic kind) – логическа характеристика на клас
от икономически предмети (в т.ч. от икономически обекти, икономически системи, икономически явления, икономически процеси и т.н.), в състава на които
влизат други класове икономически предмети, които са икономически видове
на този род. Икономическият род показва само това, че даденото икономическо понятие е по-широко по обем, отколкото съпоставяното с него икономическо понятие. Вж. видово икономическо понятие и родово икономическо понятие.
ИКОНОМИЧЕСКИ СВИТЪК* (economic resultant /convulation/) – вж. система на многомерно икономическо управление.
ИКОНОМИЧЕСКИ СВИТЪК (economic resultant /convolution, fold,
transvection/) (ки) – във:
икономически свитък (вж. система на многомерно икономическо управление);
интеграл на икономическия свитък (същото като интеграл на икономическата трансвекция; вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата
линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри);
ядро на икономическия свитък (вж. свиващото икономическо преобразувание).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СВРЪЗКИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic couplings of the institutional economic
system) – вж. икономическа свръзка.
ИКОНОМИЧЕСКИ СВРЪЗКИ НА РЕЛАЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic couplings of the relational economic system) – вж.
икономическа свръзка.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ* (economic senstate) (*), сенстатна едностепенна икономическа дуада, – вид едностепенна икономическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е сенстатна едностепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икономическа
същност и икономическа субстанция, общо понятие за които е икономическият смисъл и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Той е една от разновидностите на икономическия натуритат. Всеки
икономически предмет може да с е интерпретира като икономически сенстат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на същност (която е негова
вътрешна определеност) и субстанция (която е негово вътрешно същество).
Икономическата субстанция е първична и определяща по отношение на икономическата същност; тя едновременно е субстанция на икономическия предмет и субстанция на същността на икономическия предмет. Икономическата
същност е вторична и решаваща по отношение на икономическата субстанция;
тя едновременно е същност на икономическия предмет и същност на субстанцията на икономическия предмет. Вж. икономически дисустификат.
Дадено икономическа субстанция (икономическата субстанция на даден
икономически предмет) се опредметява [това е сенстационното икономическо опредметяване* (senstational economic objectification) което е разновидност на икономическото опредметяване изобщо] в една икономическа
същност. С този преход по-вече невидимата и намираща се в по-голяма дълбочина икономическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидима икономическа същност. Това е същностно
опредметяване на икономическата субстанция, което показва, че същността
непосредствено е субстанциална същност, че тя е непосредствено същност
на своята субстанция. Обратната на сенстационното опредметяване трансформация (като сенстационното разпредметяване на икономическата същност в
икономическа субстанция) е сенстационното икономическо интензиониране* (senstational economic intensioning) (което е разновидност на икономичес8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото интензиониране изобщо). То е сенстационно интензиониране на икономическака същност, което показва, че субстанцията непосредствено е същностна субстанция, че тя е непосредствена субстанция на своята същност.
Количеството на субстанцията SB на икономическия предмет като субстанция на дадената същност в границите на икономическия сенстат се означава като сенстатно-обща икономическа субстанция* (senstatically-total
economic substance) TSB. Функцията, която моделира сенстационното икономическо интензиониране, е TSB = TSB(CO), където CO е количеството на
икономическата същност. Тя е функция на сенстационното, значи и на субстанциалното интензиониране на икономическата същност, и наред с това е
функция на сенстатно-общата субстанция. От нея се извежда пределната субстанция на икономическата същност* (marginal substance of the economic
essence), която е първата производна
MSBco (CO) =

dTSB(CO)
dCO

на функцията на сенстатно-общата субстанция.
В зависимост от икономическата природа на субстанцията и същността се
разграничават (1) ускорено сенстационното икономическо интензиониране* (accelerated senstational economic intensioning) и забавено сенстационното
икономическо интензиониране* (delayed senstational economic intensioning).
Ускореното сенстационно икономическо интензиониране се дължи на
действието на закона за нарастващата пределна субстанция на икономическата същност* (law of the marginal substance increasing of the economic essence). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на
равнището на същността. Според този закон с нарастването на количеството
на икономическата същност (при постоянни други условия) нейната сенстатно-обща икономическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е.
нейното пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща
единица прираст на същността изисква изчерпването на все по-големи порции
от субстанцията. При ускореното интензиониране с разширяването на икономическата същност тя става все по-ефективна в представляването на икономическата си субстанция.
Забавеното сенстационно икономическо интензиониране се дължи на
действието на закона за намаляващата пределна субстанция на икономи9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото същност* (law of the marginal substance decreasing of the economic
essence). Законът за намаляващата пределна субстанция е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване
на равнището на същността. Според този закон с нарастването на количеството на икономическата същност (при постоянни други условия) нейната сенстатно-обща икономическа субстанция се увеличава с намаляващи темпове, т.е.
нейната пределна субстанция намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща
единица прираст на същността изисква изчерпването на все по-малки порции
от субстанцията. При забавеното интензиониране с разширяването на икономическата същност тя става все по-неефективна в представляването на икономическата си субстанция.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически сенстат* (individual
economic senstate), фирмен икономически сенстат* (firm economic senstate),
обществен икономически сенстат* (social economic senstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически сенстат* (microeconomic senstate), мезоикономически сенстат*
(mesoeconomic senstate), макроикономически сенстат* (macroeconomic senstate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически сенстат се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски сенстат* (consumptionary senstate), стопански
сенстат* (protoeconomic senstate), пазарно-икономически сенстат* (marketly-economic senstate) и финансово-пазарно-икономически сенстат* (financially-marketly-economic senstate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ сенстат* (sustenance /sustaining/ senstate) (за сенстат при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ (economic senstate) (ки) – във:
икономически сенстат;
типичен икономически сенстат (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ* (economic senstite) (*) – икономически
предмет като единство от икономическа същност и икономическа субстанция
(които са видове икономически институтити), негова сенситна вътрешна
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(скрита) страна; сенститна (частична и единна) вътрешна конституираност (сенститна вътрешноприсъща конституираност) на икономическия
предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още сенститна (частична и единна) вътрешна икономическа конституираност* [senstitive (partial and united) internal economic constitution
/constitutivity/]; икономическа същност (като вътрешна определеност) и икономическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икономически страни на икономическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно
(частично) вътрешно предназначение на икономическия предмет. Сенститът
е разновидност на икономическия интит. Основни разновидности на икономическия сенстит са обектният икономически сенстит* (object economic
senstite) (сенститът на икономическия обект) и системният икономически
сенстит* (system economic senstite) (сенститът на икономическата система).
На него отговаря понятието за сенститно икономическо богатство* (senstitive economic wealth). Вж. икономически сусенстатит.

ИКОНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ (economic senstite) (ки) – във:
икономически сенстит;
икономически сенстит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически сенстит (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ* (economic senstite) (като разновидност на
типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически предмет като единство от икономическа същност и икономическа субстанция (които са видове типичен икономически институтити), негова сенситна вътрешна (скрита) страна; сенститна (частична и единна) вътрешна
конституираност (сенститна вътрешноприсъща конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сенститна (частична и единна) вътрешна типична икономическа конституираност* [senstitive (partial and united) internal
typical economic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономическа същност (като вътрешна определеност)
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и икономическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типичен икономически страни
на типичното икономическо предназначение, които взаимно се предполагат и
отричат); единно (частично) вътрешно предназначение на типичния икономически предмет. Сенститът е разновидност на типичния икономически интит. Основни разновидности на икономическия сенстит са обектният икономически сенстит* (object economic senstite) (сенститът на икономическия
обект) и системният икономически сенстит* (system economic senstite)
(сенститът на икономическата система). Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОМЕХАНИЗЪМ (economic servomechanism) –
същото като следяща икономическа система.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОМЕХАНИЗЪМ (economic servomechanism) (ки)
– във:
бързодействуващ икономически сервомеханизъм (същото като бързодействуваща следяща икономическа система);
икономически сервомеханизъм (същото като следяща икономическа система);
икономически сервомеханизъм с няколко въздействия (същото като
следяща икономическа система с няколко въздействия);
комбиниран икономически сервомеханизъм (същото като комбинирана
следяща икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОМЕХАНИЗЪМ С НЯКОЛКО ВЪЗДЕЙСТВИЯ* (multi-input economic servomechanism) – същото като следяща икономическа система с няколко въздействия.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОПРОДУКТ* (economic servo-product) – същото
като квазиинифективно икономическо благо.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОПРОДУКТ (economic servo-product) (ки) – във:
вторичен иконономически сервопродукт (същото като квазиинисефективно икономическо благо);
икономически сервопродукт (същото като квазиинифективно икономическо благо);
първичен икономически сервопродукт (същото като квазииниприфективно
икономическо благо).
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СИГНАЛ (economic signal) – материален носител на
икономическата информация. Приема формата на писмени знаци, звукови
вълни, светлинни вълни, електирчески трептения, икономически въздействия и
т.н. Докато икономическата информация (и изобщо информацията) е свойство
на материята (изявяваща се като състояние на подреденост на микроструктурата на някаква икономическа система), икономическият сигнал е определена
материална форма и материален израз на тази информация. Затова същностното отъждествяване на икономическия сигнал с икономическата информация (и
изобщо на информацията със сигнала) е недопустимо.
ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛОГИЗЪМ* (economic syllogism) – икономическо
умозаключение, в което от две категорически икономически съждения, свързани с общ среден термин, се получава трето икономическо съждение, наричано икономически извод (economic conclusion /deduction/) (следствие), като
средният термин не се включва в следствието.
ИКОНОМИЧЕСКИ СИМПЛЕКС (economic simplex) – топологично икономическо понятие (вж. топологично икономическо пространство), под което се
разбира някакъв n-мерен изпъкнал икономически многостен, който е изпъкнала
икономическа обвивка от n + 1 икономически точки (върхове на симплекса),
които не лежат в (n–1)-мерната равнина; симплекс (simplex) в икономическа
среда. Границите на даден икономически симплекс са икономически симплекси от по-малка размерност. Два икономически симплекса с еднаква размерност
са афинно-еквивалентни (вж. линейно икономическо многообразие).
ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ (economic synthesis), предметен икономически синтез, – мислено съединяване на части от някакъв икономически предмет
(в т.ч. икономически обект, икономическа система, икономическо явление,
икономически процес и т.н.), разчленени в процеса на икономическия анализ;
установяване на взаимодействието и връзките между частите на икономическия предмет и познание за него като единно цяло. Същото като синтез на икономическа система. Икономическият синтез е винаги свързан с икономическия анализ, който е начало на изучаването на икономическия предмет. Знанието за частите обаче още не е знание за предмета, предметът не проста сума от
своите части (вж. част и цяло в икономиката). Но икономическият предмет не
и просто съединяване на своите части: в икономическия синтез се добива познание за нещо ново, каквито са общопредметните икономически свойства и
взаимодействието между предметните части като цяло. Разновидности на ико13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия синтез са обектният икономически синтез (синтезът на икономическия обект) и системния икономически синтез (синтезът на икономическата
система).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически синтез се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски синтез* (consumptionary analysis), стопански
синтез* (protoeconomic analysis), пазарно-икономически синтез* (marketlyeconomic analysis) и финансово-пазарно-икономически синтез* (financiallymarketly-economic analysis). Общо за всички тях е понятието за поддържащ
синтез* (sustenance /sustaining/ analysis) (за синтез при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СИНТЕЗ (economic synthesis) (ки) – във:
вертикален икономически синтез (същото като вертикален синтез на
икономическа система);
едноравнищен икономически синтез (същото като хоризонтален синтез на
икономическа система);
икономически синтез;
йерархичен икономически синтез (същото като йерархичен синтез на икономическа система);
многоравнищен икономически синтез (същото като вертикален синтез на
икономическа система);
обектен икономически синтез;
параметричен икономически синтез (вж. непрекъсната система на
икономическо управление);
последователен икономически синтез (същото като последователен синтез на икономическа система);
предавателна функция на двуравнищен последователен икономически
синтез с обратна връзка;
предавателна функция на последователен икономически синтез;
предавателна функция на успореден икономически синтез;
предметен икономически синтез (същото като икономически синтез);
системен икономически синтез;
успореден икономически синтез (същото като успореден синтез на икономическа система);
хоризонтален икономически синтез (същото като хоризонтален синтез на
икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМАТИЗЪМ* (economic systematism) – прилагане на систематичен (респ. на систематичностен) анализ на икономиката; също
така – прилагане на методичен анализ на икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКИ СКАЛАР (economic scalar) – същото като скаларна икономическа величина.
ИКОНОМИЧЕСКИ СКАЛАР (economic scalar) (ки) – във:
динамичен икономически скалар (същото като динамична скаларна икономическа величина);
дискретен икономически скалар (същото като дискретна скаларна икономическа величина);
икономически скалар (същото като скаларна икономическа величина);
непрекъснат икономически скалар (същото като непрекъсната скаларна
икономическа величина).
ИКОНОМИЧЕСКИ СКЕЛЕТ (economic skeleton) (ки) – във:
понятиен икономически скелет.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЛОЙ (economic layer /bundle/) – отделно равнище на
разслоената икономическа система, която е тип йерархична многоравнищна
икономическа система. Продукт на разслояването на икономическата система. Всеки икономически слой е отделно равнище на сложност на икономическото решение, вземано в йерархичната икономическа система (на многослойната икономическа йерархия). Всеки слой (всяко равнище на слоестата
икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които се изучава именно само даденото равнище.
Вж. икономическо слоене.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЛОЙ (economic layer /bundle/) (ки) – във:
икономически слой (вж. и икономическо слоене);
локален икономически слой (вж. икономическо слоене);
топологичен икономически слой (вж. разслоено икономическо пространство);
функционален икономически слой (вж. разслоена икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ* (economic sense), предметен икономически
смисъл, (*) – такова отношение на субекта към икономическия предмет (в т.ч.
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------към икономическия обект и към икономическата система), при което той намира за целесъобразно предметът да бъде изучаван, използван и управляван,
достатъчно основание за което е наличието на някаква степен на икономическо
подобие (в т.ч. и на икономически изоморфизъм, на изоморфно икономическо
подобие) вътре в предмета или между него и заобикалящята го среда. Разграничават се пасивен и активен икономически смисъл. Пасивен икономически
смисъл* (passive economic sense) е налице, когато установяването на икономическо подобие е само констатация, която формално потвърждава наличието на
вече известни икономически зависимости. Активен икономически смисъл*
(active economic sense) има когато установяването на икономическо подобие
способства за получаването на ново икономическо знание за икономическия
предмет.
Икономичският смисъл може да се разглежда още като вътрешно предназначение (вътрешно-присъщо предназначение) на икономическия предмет
(в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система в качеството й
на системно отражение на икономическия обект) [или още вътрешно икономическо предназначение* (internal economic meaning /designation/)]; смисъл
на икономическия предмет; общо понятие за икономическа субстанция (предметна икономическа субстанция) и икономическа същност (предметна икономическа същност): икономическата субстанция и икономическата същност
са двете основни разновидности на икономическия смисъл. Последният представлява или икономическа субстанция, или икономическа същност. В рамките
на икономическия смисъл икономическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икономическата същност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на постигане на икономическия смисъл е икономическият супсенс (икономическата феносуперстанта).
Икономическият смисъл и икономическият супсенс са категории на предназначението на икономическия предмет* (meaning /designation/ of the economic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на това предназначение. Икономическият смисъл се снема в икономическия
супсенс: икономическият супсенс е икономическият смисъл в снет вид. Икономическият супсенс е скрит в икономическия смисъл, а икономическият смисъл [който е първичното (примитивното) и определящото предназначение на
икономическия предмет] се разкрива чрез икономическия супсенс [който е
вторичното (производното) и решаващото предназначение на икономическия
предмет]. Разновидности на икономическия смисъл са още обектният икономически смисъл (смисълът на икономическия обект) и системният икономи16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески смисъл (смисълът на икономическата система). Чрез свои подразновидности посочените две класификации се пресичат помежду си. Подразновидности на предметната икономическа субстанция са обектната икономическа субстанция и системната икономическа субстанция, а на предметната
икономическа същност – обектната икономическа същност и системната
икономическа същност. Затова пък подразновидности на обектния икономически смисъл са обектната икономическа субстанция и обектната икономическа същност, а подразновидности на системния икономически смисъл – системната икономическа субстанция и системната икономическа същност. На
икономическия смисъл отговаря понятието за смислово икономическо богатство (sensial economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически смисъл се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски смисъл* (consumptionary sense /meaning/), стопански смисъл* (protoeconomic sense /meaning/), пазарно-икономически смисъл*
(marketly-economic sense /meaning/) и финансово-пазарно-икономически смисъл* (financially-marketly-economic sense /meaning/). Общо за всички тях е понятието за поддържащ смисъл* (sustenance /sustaining/ sense /meaning/) (за
смисъл на поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ (economic sense /meaning/) (ки) – във:
активен икономически смисъл (вж. икономически смисъл);
икономически смисъл и икономически супсенс;
икономически смисъл;
обектен икономически смисъл;
пасивен икономически смисъл (вж. икономически смисъл);
предметен икономически смисъл (същото като икономически смисъл);
системен икономически смисъл;
типичен икономически смисъл (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ И ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС* (economic sense /meaning/ and economic supsense) (*) – фундаментални икономически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на
икономиката (в т.ч. на обектната икономика и на системната икономика) и
на икономическото познание, произтичащи от икономическия смисъл и икономическия супсенс (последното същото като икономическа феносуперстанта).
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Върху взаимоотношението между икономическия смисъл и икономическия
супсенс (то е диалектически противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икономическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икономическото предназначение (economic
purpose), чрез които целево се обосновава и реализира икономическата ингредиентност за потребностите на конституирането, класифицирането и обяснението на икономическите системи. Най-общо, икономическият смисъл и икономическият супсенс се съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна
(като вътрешни и външни характеристики) на предназначението на икономическите предмети [в т.ч. на икономическите обекти (на обектните икономически предмети) и на икономическите системи (на системните икономически
предмети) (последните като системни отражения на икономическите обекти)].
Икономическият смисъл се снема в икономическия супсенс: икономическият
супсенс е икономическия смисъл в снет вид. Във взаимоотношението между
икономическия смисъл и икономическия супсенс икономическият смисъ играе
ролята на определящата страна, а икономическият супсенс – на решаващата
страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икономическият смисъл
и икономическият супсенс могат да образуват многоравнищна икономика
(респ. многоравнищна икономическа система като нейно отражение), в която
дадено равнище да изпълнява ролята на икономически смисъл по отношение
на следващото равнище и на икономически супсенс по отношение на предходното равнище.
Икономическият смисъл (същото като предметен икономически смисъл) е
вътрешното предназначение на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система като разновидности на икономическия предмет). Негови разновидности са обектният икономическа смисъл
(вътрешната определеност на икономическия обект) и системният икономическа смисъл (вътрешната определеност на икономическата система). Икономическият смисъл е общо понятие за икономическа същност и икономическа
субстатнция: икономическа същност и икономическа субстанция са двете основни разновидности на икономическия смисъл. Последният представлява или
икономическа същност, или икономическа субстанция, или и двете заедно. От
своя страна икономическият супсенс (същото като предметен икономически
супсенс) е външното предназначение (външно-представеното предназначение) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система), неговият експлицитен израз. Той е начин на постигане (в
т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икономическия смисъл.
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Негови разновидности са обектният икономически супсенс (външното преднадначение на икономическия обект) и системният икономически супсенс
(външното предназначение на икономическата система). Икономическият супсенс е общо понятие за икономическо явление и икономическа суперстанта:
икономическото явление и икономическата суперстанта са двете основни разновидности на икономическия супсенс. Последният представлява или икономическо явление, или икономическа суперстанта, или и двете заедно. От това
следва, че зависимостта между икономическия смисъл и икономическия супсенс има две разновидности: зависимост между икономическата същност и
икономическото явление или зависимост между икономическата субстанция и
икономическата суперстанта.
а. Икономическа същност и икономическо явление
Икономическата същност е вътрешната определеност на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система,
последната като системно отражение на обекта в човешкото съзнание). Нейни
разновидности са обектната икономическа същност (вътрешната определеност на икономическия обект) и системната икономическа същност (вътрешната определеност на икономическата система). Икономическата същност е
непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в
икономиката, която обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима,
открита) посредством икономическото явление. Икономическата същност се
разкрива чрез икономическото явление. На нея отговаря понятието за същностно икономическо богатство (essential economic wealth).
Икономическото явление е външната определеност на икономическия
предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система). Негови разновидности са обектното икономическо явление (външната определеност на икономическия обект) и системното икономическо явление (външната
определеност на икономическата система). Икономическото явление е непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в икономиката и наред с това е опосредствено изразяваща същностната икономическа
определеност. Икономическото явление е начинът на изразяване (в т.ч. и на
измерване) на икономическата същност. На него отговаря понятието за феноменно икономическо богатство (phenomenal economic wealth).
Икономическата същност и икономическото явление са категории на определеността на икономическите предмети (в т.ч. и на икономическите
обекти и на икономическите системи), като в частност представляват относи19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно различни степени (равнища) на тази определеност. Икономическата
същност се снема в икономическото явление: икономическото явление е икономическата същност в снет вид. В по-общ план икономическата същност и
икономическото явление могат да образуват многоравнищна икономика (респ.
многоравнищна икономическа система като нейно отражение), в която дадено
равнище да изпълнява ролята на икономическа същност по отношение на
следващото равнище и на икономическо явление по отношение на предходното равнище. Зависимостта между икономическата същност и икономическото
явление стои в основата на същностно-стратифицираната икономика и на
същностно-стратифицираната икономическа система.
Във взаимоотношението между икономическата същност и икономическото явление икономическата същност играе ролята на определящата страна, а
икономическот явление – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богато икономическото явление е явление на икономическото си същност, а икономическата същност се изразява от икономическото си явление. Икономическото явление е по-богато от икономическата
същност, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икономическата същност, на същностните връзки на икономическия обект (респ. на икономическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Макар и по-богати икономическите явления са по-консервативни, докато
икономическата същност е по-динамична.
Важен пример за икономическа същност и икономическо явление са икономическите ингредиенти на същностно-стратифицираната икономическа
система – там те се конституират като стратифицирана икономическа същност* (stratified ecomomic essence) и стратифицирано икономическо явление* (stratified economic phenomenon).
б. Икономическа субстанция и икономическа суперстанта
Икономическата субстанция е вътрешното същество на икономическия
предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система, последната като системно отражение на обекта в човешкото съзнание). Нейни
разновидности са обектната икономическа субстанция (вътрешното същество
на икономическия обект) и системната икономическа субстанция (вътрешното същество на икономическата система). Икономическата субстанция е непосредствено нереализирано (непосредствено невидимо, скрито) същество в
икономиката, което обаче е опосредствано реализирано (опосредствано видимо, открито) посредством икономическата суперстанта. Икономическата субс20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татнция се разкрива чрез икономическата суперстанта. На икономическата
субстанция отговаря понятието за субстанциално икономическо богатство
(substantial economic wealth).
Икономическата суперстанта е външното същество на икономическия
предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система). Нейни разновидности са обектната икономическа суперстанта (външното същество на икономическия обект) и системната икономическа суперстанта
(външното същество на икономическата система). Икономическата суперстанта е непосредствено реализирано (непосредствено видимо, открито) същество
в икономиката и наред с това е опосредствено изразяваща субстанциалното
икономическо същество. Икономическото явление е начинът на реализиране
на икономическата субстанция. На икономическата суперстанта отговаря понятието за суперстантивно икономическо богатство (superstantive economic
wealth).
Икономическата субстанция и икономическата суперстанта са категории
на съществото на икономическите предмети (в т.ч. и на икономическите
обекти и на икономическите системи), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икономическата субстанция се снема в икономическата суперстанта: икономическата суперстанта е
икономическата субстанция в снет вид. В по-общ план икономическата субстанция и икономическата суперстанта могат да образуват многоравнищна
икономика (респ. многоравнищна икономическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икономическа субстанция по отношение на следващото равнище и на икономическа суперстанта по
отношение на предходното равнище. Зависимостта между икономическата
субстанция и икономическата суперстанта стои в основата на субстанциалностратифицираната икономика* (substantially-stratified /intensionally-stratified/
economy) и на субстанциално-стратифицираната икономическа система*
(substantially-stratified /intensionally-stratified/ economic system). В своята общност
субстанциално-стратифицираната
икономика
и
същностностратифицираната икономика формират понятието
за смисловостратифицирана икономика* (sensially-stratified economy), а субстанциалностратифицираната икономическа система и същностно-стратифицираната икономическа система – понятието за смислово-стратифицирана икономическа
система* (sensially-stratified economic system).
Във взаимоотношението между икономическата субстанция и икономическата суперстанта икономическата субстанция играе ролята на определяща21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та страна, а икономическата суперстанта – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икономическата суперстанта
е суперстанта на икономическата си субстанция, а икономическата субстанция
се реализира от икономическата си суперстанта. Икономическата суперстанта
е по-богата от икономическата субстанция, тъй като то включва в себе си не
само разкриването на икономическата субстанция, на субстанциалните връзки
връзки на икономическия обект (респ. на икономическата система), но и всички случайни отношения и особености на съществото на обекта. Икономическата суперстанта е по-динамична и променлива, докато икономическата субстанция образува нещо запазващо се във всички изменения в икономическия
обект (респ. в икономическата система). В крайна сметка обаче икономическата субстанта също се променя.
в. Зависимости между разновидностите на икономическия смисъл и
на икономическия супсенс
Между икономическата субстанция и икономическата суперстанта, от
една страна, и икономическото същност и икономическото явление, от друга
(в качеството им на разновидности на икономическия смисъл и на икономическия супсенс), съществуват определени зависимости, което показва, че те не
са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икономическата субстанция, така и икономическото суперстанта (всяка поотделно) могат да имат както същност (като тяхна
вътрешна определеност), така и явление (като тяхна външна определеност и
като начин на изразяване на тяхната същност). В този смисъл по отношение на
икономическата субстанция се конституират (а) субстанциална икономическа същност* (substantial economic essence) [същност на икономическата субстанция; икономическа ессубстанция* (economic essubstance)] [същото като
субстанциална предметна икономическа същност* (substantial thing
economic essence)], което е вътрешната определеност на икономическата субстанция [в т.ч. и субстанциална обектна икономическа същност* (substantial
objective economic essence) и субстанциална системна икономическа същност* (substantial systemic economic essence)], и (б) субстанциално икономическо явление* (substantial economic phenomenon) [явление на икономическата субстанция; икономическа феносубстанция* (economic phenosubstance)]
[същото като субстанциално предметно икономическо явление* (substantial
thing economic phenomenon)], което е начинът на изразяване на същността на
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата субстанция [в т.ч. и субстанциална обектна икономическа
форма* (substantial objective economic phenomenon) и субстанциална системна икономическа форма* (substantial systemic economic phenomenon)].
От своя страна, по отношение на икономическата суперстанта се конституират (а) суперстантивна икономическа същност* (superstantive economic
essence) [същност на икономическата суперстанта; икономическа ессуперстанта* (economic essuperstant)] [същото като суперстантивна предметна
икономическа същност* (superstantive thing economic essence)], което е вътрешната определеност на икономическата суперстанта [в т.ч. и суперстантивно обектна икономическа същност* (superstantive objective economic essence) и суперстантивна системна икономическа същност* (superstantive
systemic economic essence)], и (б) суперстантивно икономическо явление*
(superstantive economic phenomenon) [явление на икономическата суперстанта;
икономическа феносуперстанта* (economic phenosuperstant)] [същото като
суперстантивно предметно икономическо явление* (superstantive thing
economic phenomenon)], което е външната определеност и начинът на изразяване на същността на икономическата суперстанта [в т.ч. и суперстантивно
обектно икономическо явление* (superstantive objective economic phenomenon) и суперстантивно системно икономическо явление* (superstantive
systemic economic phenomenon)].
(2) Друг е случаят, когато икономическата суперстанта на дадена икономическа субстанция е явление на някакво икономическа същност, стояща зад
икономическата субстанция. Тогава икономическата същност изпълнява ролята на икономическа субстанция, така че тя е същностна икономическа субстанция* (essential ecomomic substance) (същността като субстанция) [същото
като същностна предметна икономическа субстанция* (essential thing
ecomomic substance), в т.ч. и същностна обектна икономическа субстанция* (essential objective ecomomic substance) и същностна системна икономическа субстанция* (essential systemic ecomomic substance)], а икономическото явление изпълнява ролята на икономическа суперстанта, така че тя е феноменна икономическа суперстанта* (phenomenal economic superstant) (явлението като суперстанта) [същото като феноменна предметна икономическа суперстанта* (phenomenal thing economic superstant), в т.ч. и феноменна
обектна икономическа суперстанта* (phenomenal objective economic
substant) и феноменна системна икономическа суперстанта* (phenomenal
systemic economic superstant)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) При определени предпоставки (особено в субстанциалностратифицираните икономически системи) дадена икономическа субстанция
може на различни равнища да се реализира в различни икономически суперстанти, а дадена икономическа суперстанта може при различни равнища да е
суперстанта на различни икономически субстанции.
При анализа на горните съотношения трябва да се вземат под внимание и
следните класификации: разновидности на предметния икономически смисъл
са предметната икономическа субстанция и предметната икономическа същност; разновидности на обектния икономически смисъл са обектната икономическа субстанция и обектната икономическа същност; разновидности на системния икономически смисъл са системната икономическа субстанция и системната икономическа същност; разновидности на предметния икономически
супсенс са предметната икономическа суперстанта и предметното икономическо явление; разновидности на обектния икономически супсенс са обектната
икономическа суперстанта и обектното икономическо явление; разновидности
на системния икономически смисъл са системната икономическа суперстанта
и системното икономическо явление.

ИКОНОМИЧЕСКИ СНОП* (economic sheaf) – сноп (sheaf) в икономическа
среда; такъв икономически предсноп, щото за всяко икономическо обединение
U = UU λ на отворените икономически подмножества Uλ (вж. отворено икоλ

номическо множество) на топологичното икономическо пространство X са
валидни следните условия: (1) ако ограниченията (вж. ограничено икономическо множество) s и s′ на всяко Uλ от икономически елементи от F(U) съвпадат, тогава s′ = s′′ ; (2) ако sλ ∈ F (U λ ) са такива, щото за всяка двойка от индекси λ ограниченията sλ и sµ в U λ I U µ съвпадат, тогава съществува икономически елемент s ∈ F (U ), ограниченията на който в цялото Uλ съвпадат с sλ.
Всеки икономически сноп в X е изоморфен сноп (вж. икономически изоморфизъм) от икономически кълнове от непрекъснати икономически сечения (вж. и
икономическо сечение) на някакво покриващо икономическо пространство
p : E → X над X, което се определя еднозначно с точност до икономически
изоморфизъм, поради което под икономически сноп обикновено се разбира
самото потриващо икономическо пространство [под покриващо икономическо пространство* (covering economic space) се разбира непрекъснатото
икономическо изображение на E в X, което е локален икономически хомеоморфизъм) (вж. икономическо покритие)].
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СОФИЗЪМ (economic sophism) – вж. неправилно икономическо умозаключение.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПАД (economic contraction) – същото като контракция
в икономическия цикъл и като отрицателен икономически растеж.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕКТЪР* (economic spectre) – същото като икономическа спектрална плътност.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕКТЪР (economic spectrum) (ки) – във:
амплитуден честотен икономически спектър (същото като амплитуден
честотен спектър на икономическата система; вж. честотен спектър на
икономическата система);
дискретен амплитуден честотен икономически спектър (вж. честотен
спектър на икономическата система);
икономически квадратурен спектър (вж. крос-спектрален анализ в икономиката);
икономически спектър (същото като икономическа спектрална плътност);
непрекъснат амплитуден честотен икономически спектър (вж. честотен спектър на икономическата система);
транспозиция на честотния икономически спектър;
фазов честотен икономически спектър (същото като фазов честотен
спектър на икономическата система; вж. честотен спектър на икономическата система);
честотен икономически спектър (същото като честотен спектър на икономическата система).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗАТ (economic specidisposate) (ки) –
във:
инцентитен икономически специдиспозат (вж. центитален икономически специдиспозат);
трансцентитен икономически специдиспозат (вж. центитален икономически специдиспозат);
центитален икономически специдиспозат.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗИТ* (economic specidisposite) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
25

231

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗИТ (economic specidisposite) (ки) –
във:
икономически специдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически специдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОТИТ* (economic specidispotite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИЗАПАС* (economic specistock) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУБСТАТ* (economic specisubstatum) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАНТ* (economic specisustant) (съкратено
от икономически специфант и икономически сустант), икономически сустрант, (*) – общо понятие за икономически специфант и икономически сустант, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия специсустат (последният в качеството му на едностепенна икономическа дуада, в частност на специсустатна едностепенна икономическа дуада).
Разновидност е на понятието за икономически тристрант. Тъй като икономическият специфант е общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма, а икономическият сустант е общо понятие за икономическа субстанция и икономическа суперстанта, икономическият специсустант е общо
понятие за съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икономиката и затова се покрива с понятието за икономически сустрант.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАНТ (economic specisustant) (ки) – във:
икономически специсустант;
типичен икономически специсустант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТ* (economic specisustate), специсустатна едностепенна икономическа дуада, (*) – едностепенна икономическа
дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е специсустатна едностепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи
си икономически специфант и икономически сустант, между които има от26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ношения на определящо и решаващо в икономиката. Разновидност е на понятието за икономически тристрат. Всеки икономически предмет може да се
интерпретира като икономически специсустат, т.е. като диалектически противоречиво единство на специфант (който е негово диспецифатно състояние) и
сустант (който е негово диспецифатно същество). Икономическият сустант е
първичен и определящ по отношение на икономическия специфант; той
едновременно е сустант на икономическия предмет и сустант на специфанта
на икономическия предмет. Икономическият специфант е вторичен и решаващ
по отношение на икономическия сустант; той едновременно е специфант на
икономическия предмет и специфант на сустанта на икономическия предмет.

ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТ (economic specisustate) (ки) – във:
икономически специсустат;
типичен икономически специсустат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТИТ* (economic specisustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ* (economic specisustite), специсуститна едностепенна икономическа монада, (*) – единство на икономическия
специфант и икономическия сустант и затова е едностепенна икономическа
монада, в частност – специсуститна едностепенна икономическа монада. Тъй
като икономическият специфант е общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма, а икономическият сустант е общо понятие за
икономическа субстанция и икономическа суперстанта, икономическият специсустит е тяхното единство като общи понятия. Икономическият специсустит
е разновидност на икономическия конфант. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ (economic specisustite) (ки) – във:
икономически специсустит;
икономически специсустит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически специсустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).

27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ* (economic specisustite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент), специсуститна едностепенна типична икономическа монада, (*) – единство на икономически специфант и икономически сустант и затова е едностепенна типична икономическа монада, в частност – специсуститна едностепенна типична икономическа монада (вж. типичен диалектически икономически ингредиент). Тъй като икономическият специфант е общо понятие за икономическо
съдържание и икономическа форма, а икономическият сустант е общо понятие за икономическа субстанция и икономическа суперстанта, икономическият специсустит е тяхното единство като общи понятия. Икономическият специсустит е разновидност на типичния икономически конфант. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (economic specisustificant)
(*) – общо понятие за икономически специфат (същото като икономически
спецификат) и икономически сустат (същото като икономически сустификат) , които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия специсустификат (последният в качеството му на двустепенна икономическа дуада, в частност на специсустификатна двустепенна икономическа
дуада). Разновидност е на понятието за икономически тристратификант.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАНТ (economic specisustificant)
(ки) – във:
икономически специсустификант;
типичен икономически специсустификант (вж. релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАТ* (economic specisustificate)
(съкратено от икономически специфат и икономически сустат), специсустификатна двустепенна икономическа дуада, икономически сустратат, (*)
– двустепенна икономическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е специсустификатна двустепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икономически специфат (същото като
икономически спецификат и от своя страна съставен от икономическото съдържание и икономическата форма) и (б) икономически сустат (същото като
икономически сустификат и от своя страна съставен от икономическата субстанция и икономическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икономиката (всяка една от тези две състав28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни части е двустепенна икономическа монада) (вж. фиг. 1, където: тънката
стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В
това се качество икономическият специсустификат е едносъставна двустепенна икономическа дуада* (one-complex two-stage economic duad) (вж. двустепенна икономическа дуада), състояща се от четири елемента (съдържание,
форма, субстанция и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икономическо понятие. Наред с това, обаче, икономическият специсустификат може
да се разглежда и като двусъставна едностепенна икономическа дуада*
(two-complex one-stage economic duad) (вж. едностепенна икономическа дуада), състояща се от два елемента (специфат и сустат), всеки един от които (от
своя страна) е двусъставно икономическо понятие. Икономическият специсустификат е разновидност на понятието за икономически тристратификат.
Всеки икономически предмет може да се интерпретира като икономически
специсустификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на сустат
(който е негово специсустификатно същество) и специфат (който е негово специсустификатно състояние). Икономическият сустат е първичен и определящ
по отношение на икономическия специфат; той едновременно е сустат на икономическия предмет и сустат на специфата на икономическия предмет. Икономическият специфат е вторичен и решаващ по отношение на икономическия
сустат; той едновременно е специфат на икономическия предмет и специфат
на сустата на икономическия предмет. Икономическият специсустификат се
покрива с икономическия сустратат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икономическа дуада (в първия случай като дуада
от две двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни
дуади).

29

235

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Иконономич.
сустрант

Икономически
сустрат

Икономически
субстрат

Икономически суперстрат

Икономич.
специфант

Икономическо съдържание

Икономическа
форма

Икономически
специфат

Икономически
сустант

Икономич.
субстанция

Икономич.
суперстанта

Икономически
сустат

Иконом. специсустант

Икономически
специсустат
Икономич.
сустратант

Икономич.
субстратат

Икономич.
суперстратат

Икон. специсустификант

Икон. специсустификат
Икономич.
сустратат

Фиг. 1. Икономически специсустификат (специсустификатна двустепенна икономическа
дуада; икономически сустратат)

ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАТ (economic specisustificate) (ки)
– във:
икономически специсустификат;
типичен икономически специсустификат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ* (economic specisustifitite),
специсустифититна двустепенна икономическа монада, (*) – единство на
икономическия специфат и икономическия сустат (като двойки от икономическо съдържание и икономическа форма и от икономическа субстанция и
икономическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икономическото съдържание и икономическата субстанция и (2) единството на икономичес30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката форма и икономическата суперстанта] и затова е двустепенна икономическа монада, в частност специсустифититна двустепенна икономическа монада). Икономическият специсустифитит е разновидност на икономическия
конфикант. Вж. икономически сустрататит.

ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ (economic specisustifitite) (ки)
– във:
икономически специсустифитит;
икономически специсустифитит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически специсустифитит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ* (economic specisustifitite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент), специсустифититна двустепенна типична икономическа монада, (*) – единство на икономически специфат и икономически сустат (като двойки от икономическо съдържание и икономическа форма и от икономическа субстанция и
икономическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икономическото съдържание и икономическата субстанция и (2) единството на икономическата форма и икономическата суперстанта] и затова е двустепенна типична
икономическа монада, в частност специсустифититна двустепенна типична
икономическа монада) (вж. типичен диалектически икономически ингредиент). Икономическият специсустифитит е разновидност на типичния икономически конфикант. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТАНТ* (economic specitant) – вж. релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТАТ* (economic specitate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТИТ* (economic specitite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТ* (economic specifant) (*) – общо понятие
за икономическо съдържание и икономическа форма, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия специфат (последният
в качеството му на двустепенна икономическа монада и същото като икономи31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески спецификат). Икономическият специфант е една от разновидностите на
икономическия диспецифант и на икономическия специсустант. Вж. икономически специфанти.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТ (economic specifant) (ки) – във:
икономически специфант;
типичен икономически специфант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТИ* (economic specifants) (съкратено от
икономически спецификанти), специфичностни икономически ингредиенти, (*) – икономически ингредиенти на съдържателно-стратифицираната
икономическа система (на специфичностната икономическа система); съставките на икономическия спецификат; същото като икономически страти на
съдържателно-стратифицираната икономическа система; една от разновидностите на икономическите консидерофиканти и на икономическите стратификанти. Различават се входен и изходен икономически специфант. Входният
икономически специфинт* (input economic specifant) [входният специфичностен икономически ингредиент* (input specificitical economic ingredient)] е
входния икономически ингредиент на съдържателно-стратифицираната икономическа система. Изходният икономически специфант* (output economic
specifant) [изходният специфичностен икономически ингредиент* (output
specificitical economic ingredient)] е изходният икономически ингредиент на
съдържателно-стратифицираната икономическа система.
Когато съдържателно-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент
се определя като имплицитен специфичностен икономически ингредиент*
(implicit specificitical economic ingredient) [имплицитен икономически специфинт* (implicit economic specifant)] или още като специфичностен икономически имплициент* (specificitical economic implicient) и това е икономическото съдържание, а изходният ингредиент – като експлицитен специфичностен икономически ингредиент* (explicit specificitical economic ingredient)
[експлицитен икономически специфинт* (explicit economic specifant)] или
още като специфичностен икономически експлициент* (specificitical
economic explicient) и това е икономическата форма. Затова пък, когато съдържателно-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният изходен ингредиент се определя като им32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------плицитен специфичностен икономически ингредиент (имплицитен икономически специфант, специфичностен икономически имплициент) (икономическото съдържание), а входният ингредиент – като експлицитен специфичностен
икономически ингредиент (експлицитен икономически специфант, специфичностен икономически експлициент) (икономическата форма).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически специфанти* (individual
economic specifants), фирмени икономически специфанти* (firm economic
specifants), обществени икономически специфанти* (social economic
specifants) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически специфанти* (microeconomic specifants), мезоикономически специфанти* (mesoeconomic specifants), макроикономически специфанти* (macroeconomic specifants).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически специфанти се конституират още и съответстващите на последните понятия за консуматорски специфанти* (consumptionary specifants),
стопански специфанти* (protoeconomic specifants), пазарно-икономически
специфанти* (marketly-economic specifants) и финансово-пазарноикономически специфанти* (financially-marketly-economic specifants). Общо
за всички тях е понятието за поддържащи специфанти* (sustenance
/sustaining/ specifants) (за специфанти при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАТ* (economic specifate), икономически спецификат, специфатна двустепенна икономическа монада, (*) – вид двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икономически спецификат, така че е специфатна двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономическо съдържание и икономическа форма, общо понятие за които е икономическият специфант и между които има отношения на определящо и решаващо в
икономиката. Той е една от разновидностите на икономическия диспецификант и на икономическия специсустификант. Всеки икономически предмет
може да се интерпретира като икономически специфат, т.е. като диалектически противоречиво единство на съдържание (което е негова специфатно вътрешно състояние) и форма (която е негова специфатно външно състояние).
Икономическото съдържание е първично и определящо по отношение на икономическата форма; то едновременно е съдържание на икономическия предмет и съдържание на формата на икономическия предмет. Икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форма е вторична и решаваща по отношение на икономическото съдържание;
тя едновременно е форма на икономическия предмет и форма на съдържанието
на икономическия предмет. Икономическата форма е начинът на същестуването на икономическото съдържание. Вж. икономически битериорат и икономически специфанти.
Дадено икономическо съдържание може да се опредмети [това е специфичностно икономическо опредметяване* (specificitical economic
objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване
изобщо] в една или в повече от една взаимодействащи си икономически форми
от определен тип, като разпределя своя обем между тях (съдържанието и всяка
от формите имат своя измерителна единица). Това е формено опредметяване
на икономическото съдържание, което показва, че икономическата форма непосредствено е съдържателна икономическа форма, че тя е непосредствена
форма на своето съдържание. Когато опредеметяването се извършва в една
форма, то е едноформено специфичностно икономическо опредметяване*
(one-form specificitical economic objectification), в две форми – двуформено
специфичностно икономическо опредметяване* (two-form specificitical economic objectification), в три форми – триформено специфичностно икономическо опредметяване* (tree-form specificitical economic objectification), в повече от три форми – многоформено специфичностно икономическо опредметяване* (multiform specificitical economic objectification). С прехода от съдържанието към формите едно и също по величина (невидимо и намиращо се в
дълбочина) икономическо съдържание се трансформира (вж. икономическо
преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икономически форми. Обратната на специфичностното опредметяване трансформация
(като специфичностно разпредметяване на икономическите форми в икономическо съдържание) е специфичностното икономическо интензиониране*
(specificitical economic intensioning) (и е разновидност на икономическото интензиониране изобщо). То е съдържателно интензиониране на икономическата
форма (респ. форми), което показва, че съдържанието непосредствено е формено съдържание, че то е непосредствено съдържание на своята форма. При
една форма интензионирането е едноформено специфичностно икономическо интензиониране* (one-form specificitical economic intensioning), при две
форми – двуформено специфичностно икономическо интензиониране*
(two-form specificitical economic intensioning), при три форми – триформено
специфичностно икономическо интензиониране* (tree-form specificitical
economic intensioning), при повече от три форми – многоформено специфич-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностно икономическо интензиониране* (multiform specificitical economic intensioning).
Съдържанието CO на икономическия предмет е общо съдържание на
формите в границите на икономическия специфат и затова се означава като
специфатно-общо икономическо съдържание* (specifatically-total economic
content) TCO. Функцията, която моделира едноформеното специфичностно
икономическо интензиониране, е TCO = TCO (FO), където FO е икономическата форма. Тя е функция на специфичностното, значи и на съдържателното
интензиониране на икономическата форма, и наред с това е функция на специфатно-общото съдържание. От нея се извежда пределното съдържание на
икономическата форма* (marginal content of the economic form), която е първата производна
MCO fo (FO) =

∂TCO (FO)
∂FO

на функцията на специфатно-общото съдържание.
Функцията, която моделира двуформеното специфичностно икономическо интензиониране, т.е. функцията на специфатно-общото съдържание е
TCO = TCO (FO1 , FO 2 ),

където FO1 е първата икономическа форма, а FO2 е втората форма (тук TCO е
общо съдържание на първата и втората форма). Тя е функция на специфичностното, значи и на съдържателното интензиониране на икономическите форми,
в т.ч. на съдържателното интензиониране на първата и това на втората форма.
От нея се извеждат пределното съдържание на първата икономическа форма* (marginal content of the first economic form)
MCO fo1 (FO1 , FO 2 ) =

∂TCO (FO1 , FO 2 )
∂FO1

и пределното съдържание на втората икономическа форма* (marginal content of the second economic form)
MCO fo2 (FO1 , FO 2 ) =

∂TCO (FO1 , FO 2 )
.
∂FO 2

Те са първи частни производни на функцията на специфатно-общото съдържание. Обемът на едно и също икономическо съдържание може да се прояви в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова при непроменена (постоянна) величина на специфатно-общото съдържание съществува заместване между първата и втората форма, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез специфатната крива на безразличието на икономическото съдържание* (specifatic indifference
curve of the economic content) ICCO-SPE (фиг. 1).
Количество на втората
икономическа форма
FO2
ICCO-SPE

0

FO1
Количество на първата
икономическа форма

Фиг. 1. Изпъкнала специфатна крива на безразличието на икономическото съдържание

Функцията на специфатно-общото икономическо съдържание
TCO = TCO (FO1 , FO 2 )

не се променя с движението на точка по специфатната (спецификатната) крива
на безразличето на икономическото съдържание ICCO-SPE. Затова уравнението
на кривата ICCO-SPE при дадено постоянно равнище на специфатно-общото
икономическо съдържание е
TCO (FO1 , FO 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икономическите форми, имащи посоченото еднакво (постоянно) специфатнообщо икономическо съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TCO (FO1 , FO 2 ) = const.
С движението на точка по специфатната крива на безразличето на икономическото съдържание ICCO-SPE, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на първата и втората икономическа
форма се променят в противоположна посока като увеличаването на едната
замества намаляването на другата. Положението, че едно и също съдържание
може да съответства на различни комбинации на формите обаче не означава,
че при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (dFO1 , dFO 2 )
(т.е. при движение на точка по специфатната крива на безразличето на икономическото съдържание ICCO-SPE) прирастът на функцията на специфатнообщото икономическо съдържание е нейният пълен диференциал

dTCO (FO1 , FO 2 ) =
= MCO fo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 + MCO fo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2
или, което е същото,

dTCO (FO1 , FO 2 ) =
=

∂TCO (FO1 , FO 2 )
∂TCO (FO1 , FO 2 )
dFO1 +
dFO 2 .
∂FO1
∂FO 2

Когато измененията в количествата на двете икономически форми се извършва в рамките на дадена специфатна крива на безразличието на икономическото съдържание, диференциалният прираст на функцията на специфатнообщото съдържание е нулев. Това е така, защото противоположното изменение
в количестава на двете форми запазва непроменено тяхното специфатно-общо
съдържание:

dTCO (FO1 , FO 2 ) =
= MCO fo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 + MCO fo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2 = 0.
Посочената зависимост се определя като като съдържателно-еквивалентно
заместване на икономическите форми* (contentially-equivalent substitution of
the economic forms). То е съдържателно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на специфатно-общото икономическо съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MCO fo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 и MCO fo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2 ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на специфатно-общото съдържание, по отношение на което се конституира специфатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на съдържателноеквивалентното заместване на икономическите форми* (marginal rate of
the contentially-equivalent substitution of the economic economic forms)
MRCOSfo12 =
=−

MCO fo1 (FO1 , FO 2 )
dFO 2
=−
=
MCO fo2 (FO1 , FO 2 )
dFO1

∂TCO (FO1 , FO 2 ) ∂TCO (FO1 , FO 2 )
:
.
∂FO1
∂FO 2

dFO 2
dFO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

Тя е отрицателна величина [MRCOS fo12 < 0] и е равна на отношението

−

MCO fo1 (FO1 , FO 2 )
MCO fo2 (FO1 , FO 2 )

между пределните съдържания на двете форми. Пределната норма MRCOS fo12
показва към определена точка от специфатната крива на безразличието на
икономическото съдържание ICCO-SPE с колко единици трябва да се намали
обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата
форма с една единица, така че тяхното специфатно-общо съдържание да остане постоянна величина.
Функцията на специфатно-общото икономическо съдържание е
TCO = TCO (FO1 , FO 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическото съдържание на О. Хесе* (Hesse matrix of the economic content) H (CO) fo12 , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа
матрица на О. Хесе):
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (CO) fo12

 ∂ 2 TCO(FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 ) 


,
∂FO1∂FO 2
∂FO12

 > 0.
= 2
2
∂ TCO(FO1 , FO 2 ) ∂ TCO (FO1 , FO 2 ) 
,


∂FO 2 ∂FO1
∂FO 22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (CO) fo12 елементи
с положителни значения

∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 )
∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 )
> 0,
>0
∂FO12
∂FO 22
показват, че пределното съдържание на дадена икономическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващото
пределно съдържание на икономическата форма* (law of the marginal content increasing of economic form). Законът за нарастващото пределно съдържание е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на даденото съдържание при нарастване на равнището на формата. Според този закон с нарастването на количеството на дадена икономическа форма (при постоянни
други условия, в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейното специфатнообщо икономическо съдържание се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е.
нейното пределно съдържание нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втората форма, всяка
следваща единица прираст на първата форма изисква изчерпването на все поголеми порции от съдържанието, както и при постоянно равнище на първата
форма, всяка следваща единица прираст на втората форма също изисква изчерпването на все по-големи порции от съдържането. Законът за нарастващото
пределно съдържание на икономическата форма е валиден за всеки произволен
брой на формите на съдържанието, в т.ч. и при единствена форма. Принципно
положение е, че с разрастването на икономическата форма тя става все поефективна в представляването на икономическото си съдържание, което показва че специфичностното икономическо интензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически специфат* (individual
economic specifate), фирмен икономически специфат* (firm economic
specifate), обществен икономически специфат* (social economic specifate) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически специфат* (microeconomic specifate), мезоикономичес-

39

245

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки специфат* (mesoeconomic specifate), макроикономически специфат*
(macroeconomic specifate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически специфат се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски специфат* (consumptionary specifate), стопански
специфат* (protoeconomic specifate), пазарно-икономически специфат*
(marketly-economic specifate) и финансово-пазарно-икономически специфат*
(financially-marketly-economic specifate). Общо за всички тях е понятието за
поддържащ специфат* (sustenance /sustaining/ specifate) (за специфат при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАТ (economic specifate) (ки) – във:
икономически специфат;
типичен икономически специфат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФЕНОМЕН* (economic speciphenomenon) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФЕНОМЕН (economic speciphenomenon) (ки) –
във:
икономически специфеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически специфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАТ* (economic specificate), съдържателно-стратификационен икономически ингредиентификат, (*) – икономически ингредиентификат на съдържателно-стратифицираната икономическа
система (на специфичностната икономическа система); двойка от входен
икономически ингредиент и изходен икономически ингредиент на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) съдържателностратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически спецификатор (специфичностен икономически оператор); една от разновидностите на
икономическия консидерофикат и на икономическия стратификат. Посложна съдържателно-стратифицирана икономическа система може да се
представи като елементарна, като съвкупността от нейните икономически опе40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратори се обедини в един общ икономически спецификатор. Така че съдържателно-стратифицираната (специфичностната) икономическа система е съставена от икономическия спецификат и икономическия спецификатор, който задава съдържателно-стратификационното икономическо преобразование*
(contentially-stratificational /intensionally-stratificatioal/ economic transformation)
между входа и изхода на системата. Входен и изходен икономически ингредиент на специфичностната икономимческа система могат да бъдат съответно
както икономическотата форма и икономическото съдържание, така и обратно – икономическото съдържание и икономическата форма.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически спецификат* (individual
economic specificate), фирмен икономически спецификат* (firm economic
specificate), обществен икономически спецификат* (social economic
specificate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се
разграничават микроикономически спецификат* (microeconomic specificate),
мезоикономически спецификат* (mesoeconomic specificate), макроикономически спецификат* (macroeconomic specificate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически спецификат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски спецификат* (consumptionary specificate),
стопански спецификат* (protoeconomic specificate), пазарно-икономически
спецификат* (marketly-economic specificate) и финансово-пазарноикономически спецификат* (financially-marketly-economic specificate). Общо
за всички тях е понятието за поддържащ спецификат* (sustenance /sustaining/
specificate) (за спецификат при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАТ (economic specificate) (ки) – във:
икономически спецификат;
типичен икономически спецификат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАТОР* (economic specificator), специфичностен икономически ингредиентор, специфичностен икономически
оператор, (*) – икономически ингредиентор (икономически оператор) на съдържателно-стратифицираната икономическа система (на специфичностната икономическа система) (фиг. 1); оператор, който задава съдържателно(contentiallyстратификационното
икономическо
преобразование*
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stratifiational /intensionally-stratifiational/ economic transformation) [специфичностното икономическо пребразование* (specificitical economic transformation)] в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той е прав икономически спецификатор (прав специфичностен икономически оператор), или в посока от изходния към входния
икономически ингредиент – тогава той е обратен икономически спецификатор (обратен специфичностен икономически оператор). Представлява една
от разновидностите на икономическия консидерофикатор и на икономическия
стратификатор. Когато не е посочено друго, под икономически спецификатор обикновено се подразбира правият икономически спецификатор. Входен и
изходен икономически ингредиент на специфичностната икономическа система могат да бъдат съответно както икономическата форма и икономическото
съдържание, така и обратно – икономическото съдържание и икономическата
форма. Важен частен случай на икономическия спецификатор е линейният
икономически спецификатор* (linear economic specificator), чиито основни
разновидности са пропорционалният икономически спецификатор*
(proportional economic specificator) и интегралният икономически спецификатор* (integral economic specificator).

Изходен икономически спецификант
Изходен икономически ингредиент

Икономически спецификатор
Съдържателно-стратификационна
икономическа чувствителност
(икономическа специфичност)
Специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция

Входен икономически спецификант
Входен икономически ингредиент
Фиг. 1. Икономически спецификатор (икономически
ингредиентор на съдържателно-стратифицираната
икономическа система)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическият спецификатор се реализира чрез съдържателностратификационната икономическа чувствителност* (contentiallystratifiational /intensionally-stratifiational/ economic sensitivity) [чрез специфичностната икономическа чувствителност* (specificitical economic sensitivity)] [същото като икономическа специфичност* (economic specificity), подразбирана като съдържателно-стратификационна ингредиентна икономическа
чувствителност и осъществяваща се като специфичностна икономическа интензивност или като специфичностна икономическа опредметеност], която в
линейния стационарен случай е представена от специфичностната ингредиентна предавателна икономическа функция. Нейни разновидности са (1)
средната съдържателно-стратификационна икономическа чувствителност* (average contentially-stratifiational /intensionally-stratifiational/ economic
sensitivity) [същото като средна икономическа специфичност* (average
economic specificity), осъществяваща се като средна специфичностна икономическа интензивност или като средна специфичностна икономическа опредметеност] (тя реализира пропорционалния икономически спецификатор и се
представя от средната специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция) и (2) пределната съдържателно-стратификационна
икономическа чувствителност* (marginal contentially-stratified /intensionallystratified/ economic sensitivity) [същото като пределна икономическа специфичност* (marginal economic specificity), осъществяваща се като пределна
специфичностна икономическа интензивност или като пределна специфичностна икономическа опредметеност] (тя реализира интегралния икономически спецификатор и се представя от пределната специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция).
Когато съдържателно-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически спецификатор е специфичностен икономически експликатор*
(specificitical economic explicator) [експликативен икономически спецификатор* (explicatory economic specificator), експликативен специфичностен
икономически ингредиентор* (explicatory specificitical economic ingredientor)]
(вж. икономически експликатор в икономически стратификатор), а обратният икономически спецификатор е специфичностен икономически импликатор* (specificitical economic implicator) [импликативен икономически спецификатор* (implicatory economic specificator), импликативен специфичностен икономически ингредиентор* (implicatory specificitical economic
ingredientor)] (вж. икономически импликатор в икономически стратифика-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор). Когато съдържателно-стратифицираната система е имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически спецификатор е специфичностен икономически импликатор, а обратният
икономически спецификатор е специфичностен икономически експликатор.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически спецификатор*
(individual economic specificator), фирмен икономически спецификатор* (firm
economic specificator), обществен икономически спецификатор* (social
economic specificator) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически спецификатор* (microeconomic
specificator), мезоикономически спецификатор* (mesoeconomic specificator),
макроикономически спецификатор* (macroeconomic specificator).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически спецификатор се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски спецификатор* (consumptionary
specificator), стопански спецификатор* (protoeconomic specificator), пазарноикономически спецификатор* (marketly-economic specificator) и финансовопазарно-икономически
спецификатор*
(financially-marketly-economic
specificator). Общо за всички тях е понятието за поддържащ спецификатор*
(sustenance /sustaining/ specificator) (за спецификатор при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАТОР (economic specificator) (ки) – във:
икономически спецификатор;
обратен икономически спецификатор;
прав икономически спецификатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ* (economic specifite) (*) – икономически
предмет като цялостност от икономическо съдържание (което е вид икономически институтит) и икономическа форма (която е вид икономически ексститутит), като цялостност на негова съдържателна вътрешна (скрита) и
формална външна (разкрита) страна; специфитна цялостна конституираност (специфитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност)
на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още специфитна единична цялостна икономическа конституираност* (specifitive single entire economic constitution /constitutivity/);
икономическо съдържание и икономическа форма в тяхното вътрешнопроти44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------воречиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); цялостно състояние на икономическия предмет.
Разновидност е на икономическия конститутит. В границите на икономическия специфит икономическото съдържание и икономическата форма са относително различни специфитни степени (равнища) на конституираността на
икономическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the economic thing).
Икономическото съдържание се снема в икономическата форма: икономическата форма е икономическото съдържание в снет вид. Първопричината на икономическата форма е скрита в икономическото съдържание, а икономическото
съдържание [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическата форма [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия специфит са обектният икономически специфит* (object economic specifite) (специфитът на икономическия обект) и системният икономически специфит* (system economic specifite) (специфитът
на икономическата система). На него отговаря понятието за специфитно икономическо богатство* (specifitive economic wealth).

ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ (economic specifite) (ки) – във:
икономически специфит;
икономически специфит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически специфит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ* (economic specifite) (като разновидност
на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически предмет като цялостност от икономическо съдържание (което е вид
типичен икономически институтит) и икономическа форма (която е вид типичен икономически ексститутит), като цялостност на негова съдържателна
вътрешна (скрита) и формална външна (разкрита) страна; специфитна цялостна конституираност (специфитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още специфитна единична цялостна типична икономическа конституираност* (specifitive single
45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------entire typical economic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически
икономически ингредиент); икономическо съдържание и икономическа форма
в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно състояние
на типичния икономически предмет. Разновидност е на типичния икономически конститутит. В границите на икономическия специфит икономическото
съдържание и икономическата форма са относително различни специфитни
степени (равнища) на конституираността на типичния икономически
предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical economic thing). Икономическото съдържание се снема в икономическата форма: икономическата форма е икономическота съдържание в снет вид. Първопричината на икономическата форма е скрита в икономическото съдържание, а икономическото съдържание [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическата форма [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния
икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия специфит са обектният икономически
специфит* (object economic specifite) (специфитът на икономическия обект) и
системният икономически специфит* (system economic specifite) (специфитът на икономическата система).

ИКОНОМИЧЕСКИ СПЛАЙН (economic spline) – същото като сплайнфункция в икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПЛАЙН (economic spline) (ки) – във:
икономически сплайн (същото като сплайн-функция в икономиката);
кубичен икономически сплайн (същото като кубична икономическа
сплайн-функция; вж. сплайн-функция в икономиката);
линеен икономически сплайн (същото като линейна икономическа
сплайн-функция; вж. сплайн-функция в икономиката).
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ (economic abilities) (ки) – във:
насищане на изчерпването на производителските икономически способности;
полезностни производителски икономически способности;
производителски икономически способности;
работни производителски икономически способности;
стойностни производителски икономически способности;
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески производителски икономически способности;
трудово-определени производителски икономически способности (вж.
производителски икономически способности);
физическо-определени производителски икономически способности
(вж. производителски икономически способности);
ценностни производителски икономически способности.
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [АБСОЛЮТНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (absolute individual product economic abilities) (ки) – във:
полезностни производителски икономически способности [абсолютни
индивидуални продуктови];
скала на полезностните производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови] (вж. полезностни производителски
икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови]);
скала на стойностните производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови] (вж. стойностни производителски
икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови]);
скала на ценностните производителски икономически способности
[абсолютни индивидуални продуктови] (вж. ценностни производителски
икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови]);
стойностни производителски икономически способности [абсолютни
индивидуални продуктови];
ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
Вж. термините към ключовите изрази полезностни производителски
икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови],
стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] и ценностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови].
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ] (individual
economic abilities) (ки) – във:
двупродуктови производителски икономически способности [индивидуални] (вж. продуктови производителски икономически способности [индивидуални]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднопродуктови производителски икономически способности [индивидуални] (вж. продуктови производителски икономически способности [индивидуални]);
многопродуктови производителски икономически способности [индивидуални] (вж. продуктови производителски икономически способности
[индивидуални]);
полезностни производителски икономически способности [индивидуални];
производителски икономически способности [индивидуални];
работни производителски икономически способности [индивидуални];
стойностни производителски икономически способности [индивидуални];
стойностно-сингуларностен икономически продукт [индивидуален];
творчески производителски икономически способности [индивидуални];
трипродуктови производителски икономически способности [индивидуални] (вж. продуктови производителски икономически способности [индивидуални]);
трудово-определени производителски икономически способности [индивидуални] (вж. производителски икономически способности [индивидуални]);
физическо-определени производителски икономически способности
[индивидуални]
(вж.
производителски
икономически
способности
[индивидуални]);
ценностни производителски производителски икономически способности
[индивидуални].
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (individual product economic abilities) (ки) – във:
високи неефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като неразумни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]);
високи непревишаващи полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
високи непревишаващи производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
високи непревишаващи стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------високи непревишаващи ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
възпроизводими производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
достатъчни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като ефективни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]);
екзистенциални полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
екзистенциални производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
екзистенциални стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
екзистенциални ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
ефективни полезностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
ефективни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
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];
максимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като разумни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------минимални ненормални производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като екзистенциални производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
минимални равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като нормални производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
недостатъчни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като неефективни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]);
неекзистенциални полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неекзистенциални производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неекзистенциални стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неекзистенциални ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неефективни полезностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
неефективни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
неефективни стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
неефективни ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
нежелани полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
нежелани производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
нежелани стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
нежелани ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
ненормални полезностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
ненормални производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ненормални стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
ненормални ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неполезни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] (същото като неразумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
непревишаващи полезностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
непревишаващи производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
непревишаващи стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
непревишаващи ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
неравновесни ефективни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (същото като свръхефективни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]);
неравновесни неефективни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (същото като неефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
неравновесни полезностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
неравновесни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
неравновесни стойностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
неравновесни ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
неразумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неразумни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
неразумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
неразумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниски неефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като ненормални производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]);
ниски непревишаващи полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
ниски непревишаващи производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
ниски непревишаващи стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
ниски непревишаващи ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
нормални полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
нормални производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
нормални стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
нормални ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
полезни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
полезни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
полезни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
полезни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
превишаващи производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] (същото като свръхефективни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]);
полезностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
приемливи полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
приемливи производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------приемливи стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
приемливи ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
равновесни ефективни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
разумни ценностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
резултантни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] (същото като равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
свръхдостатъчни производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (същото като свръхефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
свръхефективни полезностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
свръхефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
свръхефективни стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови];
свръхефективни ценностни производителски икономически способности
[индивидуални продуктови];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------скала на полезностните производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (вж. полезностни производителски икономически спокобности [индивидуални продуктови]);
скала на производителските икономически способности [индивидуални продуктови] (вж. производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
скала на стойностните производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (вж. стойностни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
скала на ценностните производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (вж. ценностни производителски икономически
способносгти [индивидуални продуктови]);
стойностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
творчески производителски икономически способности [индивидуални
продуктови];
трудово-определени производителски икономически способности [индивидуални продуктови] (вж. производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]);
физическо-определени производителски икономически способности
[индивидуални продуктови] (вж. производителски икономически способности [индивидуални продуктови]);
ценностни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови].
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ОТНОСИТЕЛНИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (relative individual product economic abilities) (ки) –
във:
полезностни производителски икономически способности [относителни
индивидуални продуктови];
скала на полезностните производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови] (вж. полезностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови]);
скала на стойностните производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови] (вж. стойностни производителски
икономически способности [относителни индивидуални продуктови]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------скала на ценностните производителски икономически способности
[относителни индивидуални продуктови] (вж. ценностни производителски
икономически способности [относителни индивидуални продуктови]);
стойностни производителски икономически способности [относителни
индивидуални продуктови];
ценностни производителски икономически способности [относителни
индивидуални продуктови].
Вж. термините към ключовите изрази полезностни производителски
икономически способности [относителни индивидуални продуктови],
стойностни производителски икономически способности [относителни
индивидуални продуктови] и ценностни производителски икономически
способности [относителни индивидуални продуктови].
ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ПРОДУКТОВИ] (product economic
abilities) (ки) – във:
полезностни производителски икономически способности [продуктови]
производителски икономически способности [продуктови];
работни производителски икономически способности [продуктови];
стойностни производителски икономически способности [продуктови];
творчески производителски икономически способности [продуктови];
трудово-определени производителски икономически способности
[продуктови] (вж. производителски икономически способности [продуктови]);
физическо-определени производителски икономически способности
[продуктови] (вж. производителски икономически способности [продуктови]);
ценностни производителски икономически способности [продуктови].
ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛИЗАТОР* (economic stabilizer) – стабилизиращо-регулираща икономическа подсистема (хомеостатично-поддържаща
регулираща икономическа подсистема) R на системата на стабилизиращо
икономическо регулиране (на системата на хомеостатично-поддържащо
икономическо регулиране) S. В резултат на неговото функциониране системата
S преминава от състояние на неустойчиво /нестабилно/ икономическо състояние към състояние на устойчиво /стабилно/ икономическо поведение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛИЗАТОР (economic stabilizator) (ки) – във:
ефективност на икономическия стабилизатор (вж. коефициент на икономическа стабилизация);
икономически стабилизатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (economic statisubjectivit) –
същото като икономически субективит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ (economic statisubjectivit) (кд) –
във:
запасов икономически статисубективит (същото като запасов икономически субективит);
изпълнителен икономически статисуективит (същото като изпълнителен
икономически субективит);
икономически статисубективит (същото като икономически субективит);
работен икономически статисубективит (същото като работен икономически субективит);
субстатен икономически статисубективит (същото като субстатен
икономически субективит);
сустатантен икономически статисубективит (същото като сустатантен икономически субективит);
сустатитен икономически статисубективит (същото като сустатитен
икономически субективит);
съзидателен икономически статисубективит (същото като съзидателен
икономически субективит);
сътворителен икономически статисубективит (същото като сътворителен икономически субективит);
творчески икономически статисубективит (същото като творчески икономически субективит);
унисъзидателен икономически статисубективит (същото като унисъзидателен икономически субективит).
ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУТ (economic statute) (ки) – във:
ингредиентен икономически статут.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТОПАНСКИ БЛАГА* (economic protoeconomic
goods) – същото като икономически блага.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СТОПАНСКИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ* (economic protoeconomic reproductional relations) – същото като икономически възпроизводствени отношения (вж. икономическо възпроизводство).
ИКОНОМИЧЕСКИ СТОПАНСКИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ* (economic protoeconomic reproductional needs /necessity/) – същото
като икономически възпроизводствени потребности.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ* (economic protoeconomic
participants) – същото като икономически единици и като икономически институции; частен случай на стопанските единици.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТОПАНСКИ ОТНОШЕНИЯ* (economic
toeconomic relations) – същото като икономически отношения.

pro-

ИКОНОМИЧЕСКИ СТОПАНСКИ ПОТРЕБНОСТИ* (economic protoeconomic needs /necessities/) – същото като икономически потребности.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТОХАСТИТ* (economic accidite) (производно и съкратено от accident) (*) – икономическа случайност, интерпретирана като икономически ингредиент; такова положение в икономическия субстантит, което е
обусловено от стечението на външните за икономическите ингредиенти обстоятелства, за разлика от икономическия индистит, който е обусловен от тяхната вътрешна природа; това, което може да бъде и може да не бъде по отношение на икономическите ингредиенти, в отличие от икономическия индистит, който обезателно трябва да се осъществи. Разновидности на икономическия стохастит са обектният икономически стохастит (стохастита при икономическия обект) и системнният икономически стохастит (стохастита при
икономическата система). Вж. икономически закон и икономическа бифуркация.
Икономическият стохастит изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икономическата вераситит (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икономически
субстантит

Икономически
реализитит

Икономически
вераситит

Икономически
феазитит

Икономически
релиабитит

Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
вераситит

Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически стохастит и неговото място при характеризирането и верифицирането на
икономическия вераситит

Първо. Икономическият стохастит е външна достижимот* (external
attainability) (външно-присъща достижимост) [или още външна икономическа достижимост* (external economic fattainability), което е вид външна страна]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия пробабитит, така че е външна страна на икономическия
пробабитит, докато икономическият посибитит е вътрешна достижимост* (internal attainability) [или още вътрешна икономическа достижимост* (internal economic attainability), която е вид вътрешна страна] на икономическия ингредиент, така че икономическият посибитит е вътршна страна на
икономическия пробабитит. Икономическият стохастит е начин на извеждане
на икономическия посибитит [накратко – начин на икономическо извеждане* (economic outgoing mode)], където икономическият пробабитит се разглежда като диалектическо единство на икономически посибитит и икономически стохастит. Икономическият стохастит е стохастит на икономическия ингредиент (и стохастит на посибититта на икономическия ингредиент). Икономическият посибитит и икономическият стохастит са категории на достижимостта на икономическия ингредиент* (attainability of the economic
ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази достижимост. Икономическият посибитит се снема в икономическия стохастит: икономическият стохастит е икономическият посибитит в
снет вид. Икономическият стохастит е скрит в икономическият посибитит, а
икономическият посибитит [който е първичната (примитивната) и определящата достижимост на икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия стохастит [който е вторичната (производната) и решаващата достижимост икономическия ингредиент].
Второ. Икономическият стохастит е и външно изискване* (external requirement) (външно-присъщо изискване) [или още външно икономическо
изискване* (external economic requirement), което е вид външна страна] на
икономическия ингредиент, така че е външна страна на икономическия регулатит, докато икономическият индистит е вътрешно изискване* (internal requirement) [или още вътрешно икономическо изискване* (internal economic
requirement), която е вид вътрешна страна] на икономическия ингредиент, така
че икономическият индистит е вътрешна страна на икономическия регулатит.
Икономическият стохастит е начин на изолиране (на сепариране) на икономическия индистит [накратко – начин на икономическо изолиране*
(economic separation mode)], където икономическият регулатит се разглежда
като диалектическо единство на икономически индистит и икономически стохастит. Икономическият стохастит е стохастит на икономическия ингредиент
(и стохастит на индистита на икономическия ингредиент). Икономическият
индистит и икономическият стохастит са категории на изискването на икономическия ингредиент* (requirement of the economic ingredient), като в част-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност представляват относително различни степени (равнища) на това изискване. Икономическият индистит се снема в икономическия стохастит: икономическият стохастит е икономическият индистит в снет вид. Икономическият
стохастит е скрит в икономическия индистит, а икономическият индистит
[който е първичната (примитивната) и определящата регулатит на икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия стохастит [който е вторичната (производната) и решаващата регулатит икономическия ингредиент].
Трето. Икономическият стохастит е още и външна реализираност*
(external fulfilness) (външно-присъща реализираност) [или още външна икономическа реализираност* (external economic fulfilness), което е вид външна
страна] на икономическия реализитит, така че е външна страна на икономическия реализитит, докато икономическият субстантит е вътрешна реализираност* (internal fulfilness) [или още вътрешна икономическа реализираност* (internal economic fulfilness), която е вид вътрешна страна] на икономическия ингредиент, така че икономическият субстантит е вътрешна страна на
икономическия реализитит. Икономическият стохастит е начин на създаване
на икономическият индистит [накратко – начин на икономическо създаване* (economic creating mode)], където икономическият реализитит се разглежда като диалектическо единство на икономически субстантит и икономически стохастит. Икономическият стохастит е стохастит на икономическия ингредиент (и стохастит на субстантита на икономическия ингредиент). Икономическият субстантит и икономическият стохастит са категории на реализираността на икономическия ингредиент* (fulfilness of the economic
ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икономическият субстантит се снема в икономическия стохастит: икономическият стохастит е икономическият субстантит
в снет вид. Икономическият стохастит е скрит в икономическия субстантит, а
икономическият субстантит [който е първичната (примитивната) и определящата реализираност на икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия стохастит [който е вторичната (производната) и решаващата реализираност икономическия ингредиент].
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия стохастит са (1) икономическият квалистохастит* (economic
qualiaccidite) [същото като случаен икономически квалиингредиент*
(stochastic (accidental) economic qualiingredient)] [респ. случайна икономическа
квализначимост* (stochastic (accidental) economic qualisignificance)] и (2) икономическият квантистохастит* (economic quantiaccidite) [същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------случаен икономически квантиингредиент* (stochastic (accidental) economic
quantiingredient)] [респ. случайна икономическа квантизначимост* (stochastic (accidental) economic quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтистохастит* (economic subtiaccidite) [същото като
случаен икономически субтиингредиент* (stochastic (accidental) economic
subtiingredient)] [респ. случайна икономическа субтизначимост* (stochastic
(accidental) economic subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалистохастит* (economic subtiqualiaccidite) и икономическият субтиквантистохастит* (economic subtiquantiaccidite)] и (2) икономическият обтистохастит* (economic obtiaccidite) [същото като случаен икономически обтиингредиент* (stochastic (accidental) economic obtiingredient)] [респ. случайна
икономическа обтизначимост* (stochastic (accidental) economic obtisignificance)] {в т.ч. (а) икономическият обтикваливераситит* (economic obtiqualiveracitite) [в т.ч. икономическият обтиквалистохастит* (economic obtiqualiaccidite) и икономическият обтиквантистохастит* (economic
obtiquantiaccidite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия стохастит са:
(1) трансцентитален икономически стохастит* (transcentital
economic accidite) [същото като случаен трансцентитален икономически
ингредиент* (stochastic (accidental) transcentital economic ingredient)] [респ.
случайна трансцентитална икономическа значимост* (stochastic (accidental) transcentital economic significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалистохастит* (transcentital economic qualiaccidite) [към която се
числят (α) трансцентитален икономически субтиквалистохастит*
(transcentital economic subtiqualiaccidite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалистохастит* (transcentital economic obtiqualiaccidite)] и (б)
трансцентитален икономически квантистохастит* (transcentital economic quantiaccidite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквантистохастит* (transcentital economic subtiquantiaccidite) и (β)
трансцентитален икономически обтиквантистохастит* (transcentital
economic obtiquantiaccidite)]};
(2) инцентитален икономически стохастит* (incentital economic accidite) [същото като случаен инцентитален икономически ингредиент*
(stochastic (accidental) incentital economic ingredient)] [респ. случайна инцентитална икономическа значимост* (stochastic (accidental) incentital economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------significance)] {в т.ч. (а) инцентитален икономически квалистохастит*
(incentital economic qualiaccidite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквалистохастит* (incentital economic subtiqualiaccidite) и
(β) инцентитален икономически обтиквалистохастит* (incentital economic obtiqualiaccidite)] и (б) инцентитален икономически квантистохастит* (incentital economic quantiaccidite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквантистохастит* (incentital economic subtiquantiaccidite) и (β) инцентитален икономически обтиквантистохастит*
(incentital economic obtiquantiaccidite)]};
(3) центитален икономически стохастит* (centital economic accidite)
[същото като случаен центитален икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) centital economic ingredient)] [респ. случайна центитална икономическа значимост* (stochastic (accidental) centital economic significance)] {в
т.ч. (а) центитален икономически квалистохастит* (centital economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквалистохастит* (centital economic subtiqualiaccidite) и (β) центитален икономически обтиквалистохастит* (centital economic obtiqualiaccidite)] и (б)
центитален икономически квантистохастит* (centital economic quantiaccidite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквантистохастит* (centital economic subtiquantiaccidite) и (β) центитален икономически обтиквантистохастит* (centital economic obtiquantiaccidite)]};
(4) уницентитален икономически стохастит* (unicentital economic
accidite) [същото като случаен уницентитален икономически ингредиент*
(stochastic (accidental) unicentital economic ingredient)] [респ. случайна уницентитална икономическа значимост* (stochastic (accidental) unicentital
economic significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалистохастит* (unicentital economic qualiaccidite) [към която се числят (α) уницентитален икономически субтиквалистохастит* (unicentital economic subtiqualiaccidite) и (β) уницентитален икономически обтиквалистохастит*
(unicentital economic obtiqualiaccidite)] и (б) уницентитален икономически
квантистохастит* (unicentital economic quantiaccidite) [към която се числят
(α) уницентитален икономически субтиквантистохастит* (unicentital
economic subtiquantiaccidite) и (β) уницентитален икономически обтиквантистохастит* (unicentital economic obtiquantiaccidite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия стохастит са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) унисъзидателен икономически стохастит* (unimaking economic
accidite) [същото като случаен унисъзидателен икономически ингредиент*
(stochastic (accidental) unimaking economic ingredient)] [респ. случайна унисъзидателна икономическа значимост* (stochastic (accidental) unimaking
economic significance)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалистохастит* (unimaking economic qualiaccidite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквалистохастит* (unimaking economic subtiqualiaccidite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквалистохастит*
(unimaking economic obtiqualiaccidite)] и (б) унисъзидателен икономически
квантистохастит* (unimaking economic quantiaccidite) [към която се числят
(α) унисъзидателен икономически субтиквантистохастит* (unimaking
economic subtiquantiaccidite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквантистохастит* (unimaking economic obtiquantiaccidite)]};
(2) съзидателен икономически стохастит* (making economic accidite)
[същото като случаен съзидателен икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) making economic ingredient)] [респ. случайна съзидателна икономическа значимост* (stochastic (accidental) making economic significance)] {в
т.ч. (а) съзидателен икономически квалистохастит* (making economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквалистохастит* (making economic subtiqualiaccidite) и (β) съзидателен икономически обтиквалистохастит* (making economic obtiqualiaccidite)] и (б) съзидателен икономически квантистохастит* (making economic quantiaccidite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквантистохастит* (making economic subtiquantiaccidite) и (β) съзидателен икономически обтиквантистохастит* (making economic obtiquantiaccidite)]};
(3) изпълнителен икономически стохастит* (implementationary
economic accidite) [същото като случаен изпълнителен икономически ингредиент* (stochastic (accidental) implementationary economic ingredient)] [респ.
случайна изпълнителна икономическа значимост* (stochastic (accidental)
implementationary economic significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически квалистохастит* (implementationary economic qualiaccidite) [към която
се числят (α) изпълнителен икономически субтиквалистохастит*
(implementationary economic subtiqualiaccidite) и (β) изпълнителен икономически обтиквалистохастит* (implementationary economic obtiqualiaccidite)] и
(б) изпълнителен икономически квантистохастит* (implementationary
economic quantiaccidite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически
субтиквантистохастит* (implementationary economic subtiquantiaccidite) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(β) изпълнителен икономически обтиквантистохастит* (implementationary economic obtiquantiaccidite)]};
(4) творчески икономически стохастит* (creative economic accidite)
[същото като случаен творчески икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) creative economic ingredient)] [респ. случайна творческа икономическа значимост* (stochastic (accidental) creative economic significance)] {в т.ч.
(а) творчески икономически квалистохастит* (creative economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквалистохастит* (creative economic subtiqualiaccidite) и (β) творчески икономически обтиквалистохастит* (creative economic obtiqualiaccidite)] и (б)
творчески икономически квантистохастит* (creative economic quantiaccidite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквантистохастит* (creative economic subtiquantiaccidite) и (β) творчески икономически
обтиквантистохастит* (creative economic obtiquantiaccidite)]};
(5) работен икономически стохастит* (working economic accidite) [същото като случаен работен икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) working economic ingredient)] [респ. случайна работна икономическа значимост* (stochastic (accidental) working economic significance)] {в т.ч.
(а) работен икономически квалистохастит* (working economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквалистохастит* (working economic subtiqualiaccidite) и (β) работен икономически
обтиквалистохастит* (working economic obtiqualiaccidite)] и (б) работен
икономически квантистохастит* (working economic quantiaccidite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквантистохастит* (working
economic subtiquantiaccidite) и (β) работен икономически обтиквантистохастит* (working economic obtiquantiaccidite)]};
(6) сътворителен икономически стохастит* (performing economic
accidite) [същото като случаен сътворителен икономически ингредиент*
(stochastic (accidental) performing economic ingredient)] [респ. случайна сътворителна икономическа значимост* (stochastic (accidental) performing
economic significance)] {в т.ч. (а) сътворителен икономически квалистохастит* (performing economic qualiaccidite) [към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквалистохастит* (performing economic subtiqualiaccidite) и (β) сътворителен икономически обтиквалистохастит*
(performing economic obtiqualiaccidite)] и (б) сътворителен икономически
квантистохастит* (performing economic quantiaccidite) [към която се числят
(α) сътворителен икономически субтиквантистохастит* (performing eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic subtiquantiaccidite) и (β) сътворителен икономически обтиквантистохастит* (performing economic obtiquantiaccidite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия стохастит са:
(1) усвояван икономически стохастит* (assimilated economic accidite)
[същото като случаен усвояван икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) assimilated economic ingredient)] [респ. случайна усвоявана икономическа значимост* (stochastic (accidental) assimilated economic significance)]
{в т.ч. (а) усвояван икономически квалистохастит* (assimilated economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквалистохастит* (assimilated economic subtiqualiaccidite) и (β) усвояван икономически обтиквалистохастит* (assimilated economic obtiqualiaccidite)] и (б)
усвояван икономически квантистохастит* (assimilated economic quantiaccidite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквантистохастит* (assimilated economic subtiquantiaccidite) и (β) усвояван икономически обтиквантистохастит* (assimilated economic obtiquantiaccidite)]};
(2) създаван икономически стохастит* (gived economic accidite) [същото като случаен създаван икономически ингредиент* (stochastic (accidental)
gived economic ingredient)] [респ. случайна създавана икономическа значимост* (stochastic (accidental) gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван
икономически квалистохастит* (gived economic qualiaccidite) [към която се
числят (α) създаван икономически субтиквалистохастит* (gived economic
subtiqualiaccidite) и (β) създаван икономически обтиквалистохастит* (gived
economic obtiqualiaccidite)] и (б) създаван икономически квантистохастит*
(gived economic quantiaccidite) [към която се числят (α) създаван икономически субтиквантистохастит* (gived economic subtiquantiaccidite) и (β) създаван икономически обтиквантистохастит* (gived economic obtiquantiaccidite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия стохастит са:
(1) сустатитен икономически стохастит* (sustatitic economic accidite)
[същото като случаен сустатитен икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) sustatitic economic ingredient)] [респ. случайна сустатитна икономическа значимост* (stochastic (accidental) sustatitic economic significance)]
{в т.ч. (а) сустатитен икономически квалистохастит* (sustatitic economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквалистохастит* (sustatitic economic subtiqualiaccidite) и (β) сустатитен ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтиквалистохастит* (sustatitic economic obtiqualiaccidite)] и (б)
сустатитен икономически квантистохастит* (sustatitic economic
quantiaccidite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквантистохастит* (sustatitic economic subtiquantiaccidite) и (β) сустатитен
икономически обтиквантистохастит* (sustatitic economic obtiquantiaccidite)]};
(2) субстатен икономически стохастит* (substatum economic accidite)
[същото като случаен субстатен икономически ингредиент* (stochastic
(accidental) substatum economic ingredient)] [респ. случайна субстатна икономическа значимост* (stochastic (accidental) substatum economic significance)]
{в т.ч. (а) субстатен икономически квалистохастит* (substatum economic
qualiaccidite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквалистохастит* (substatum economic subtiqualiaccidite) и (β) субстатен икономически обтиквалистохастит* (substatum economic obtiqualiaccidite)] и
(б) субстатен икономически квантистохастит* (substatum economic
quantiaccidite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквантистохастит* (substatum economic subtiquantiaccidite) и (β) субстатен икономически обтиквантистохастит* (substatum economic obtiquantiaccidite)]};
(3) запасов икономически стохастит* (stock economic accidite) [същото
като случаен запасов икономически ингредиент* (stochastic (accidental) stock
economic ingredient)] [респ. случайна запасова икономическа значимост*
(stochastic (accidental) stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически квалистохастит* (stock economic qualiaccidite) [към която се числят
(α) запасов икономически субтиквалистохастит* (stock economic
subtiqualiaccidite) и (β) запасов икономически обтиквалистохастит* (stock
economic obtiqualiaccidite)] и (б) запасов икономически квантистохастит*
(stock economic quantiaccidite) [към която се числят (α) запасов икономически
субтиквантистохастит* (stock economic subtiquantiaccidite) и (β) запасов
икономически обтиквантистохастит* (stock economic obtiquantiaccidite)]};
(4) сустатантен икономически стохастит* (sustatantal economic accidite) [същото като случаен сустатантен икономически ингредиент* (stochastic (accidental) sustatantal economic ingredient)] [респ. случайна сустатантна
икономическа значимост* (stochastic (accidental) sustatantal economic significance)] {в т.ч. (а) сустатантен икономически квалистохастит* (sustatantal
economic qualiaccidite) [към която се числят (α) сустатантен икономически
субтиквалистохастит* (sustatantal economic subtiqualiaccidite) и (β) суста66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантен икономически обтиквалистохастит* (sustatantal economic
obtiqualiaccidite)] и (б) сустатантен икономически квантистохастит*
(sustatantal economic quantiaccidite) [към която се числят (α) сустатантен
икономически субтиквантистохастит* (sustatantal economic subtiquantiaccidite) и (β) сустатантен икономически обтиквантистохастит* (sustatantal economic obtiquantiaccidite)]}.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически стохастит се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорска стохастит* (consumptionary accidite), стопанска
стохастит* (protoeconomic accidite), пазарно-икономически стохастит*
(marketly-economic accidite) и финансово-пазарно-икономическиа стохастит* (financially-marketly-economic accidite). Общо за всички тях е понятието
за поддържащ стохастит* (sustenance /sustaining/ accidite) (за стохастит при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТ (economic strata) – отделно равнище на стратифицираната икономическа система, която е тип йерархична многоравнищна
икономическа система. Продукт на стратифицирането на икономическата
система. Всеки икономически страт е отделно равнище на абстрахиране на
йерархичната икономическа система (на стратификационната икономическа
йерархия). Той притежава собствено множество от променливи икономически
величини, чрез които се изучава именно само даденото стратификационно равнище. Реализираната по този начин независимост на отделния страт прави
възможно дълбокото и подробно изучаване на поведението на йерархичната
икономическа система при съответното равнище на абстракция.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТ (economic strata) (ки) – във:
икономически страт
същностно-феноменен икономически страт.
ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТИФИКАНТИ* (economic stratificants), стратификационни икономически ингредиенти, (*) – икономически ингредиенти
на стратифицираната икономическа система; съставките на икономическия
стратификат; същото като икономически страти. Различават се входен и
изходен икономически стратификант. Входният икономически стратификант* (input economic stratificants) [входният стратификационен икономически ингредиент* (input stratificational economic ingredient)] е входния икономически ингредиент на стратифицираната икономическа система. Изходният
67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически стратификант* (output economic stratificants) [изходният
стратификационен икономически ингредиент* (output stratificational
economic ingredient)] е изходният икономически ингредиент на стратифицираната икономическа система. Когато стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент
се определя като имплицитен стратификационен икономически ингредиент* (implicit stratificational economic ingredient) [имплицитен икономически
стратификант* (implicit economic stratificants)] или още като икономически
имплициент, а изходният ингредиент – като експлицитен стратификационен икономически ингредиент* (explicit stratificational economic ingredient)
[експлицитен икономически стратификант* (explicit economic stratificants)] или още като икономически експлициент. Затова пък, когато стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен стратификационен икономически ингредиент (имплицитен икономически стратификант,
икономически имплициент), а входният ингредиент – като експлицитен стратификационен икономически ингредиент (експлицитен икономически стратификант, икономически експлициент).
Разграничават следните основни разновидности на икономическите стратификанти при стратифицираните икономически системи от нулев ранг (вж.
ранжиране на ингредиентните икономически системи): (1) икономически
диспозанти (диспозиционни икономически ингредиенти) (икономически ингредиенти на същностно-стратифицираната икономическа система, на диспозиционната икономическа система); (2) икономически спецификанти (специфи специфичностни икономически ингредиенти) (икономически ингредиенти на съдържателно-стратифицираната икономическа система, на специфичностната икономическа система); (3) икономически проявления (проявени
икономически ингредиенти) (икономически ингредиенти на проявената икономическа система, на проявено-стратифицираната икономическа система);
(4) икономически същини (същинни икономически ингредиенти) (икономически ингредиенти на същинната икономическа система, на същинностностратифицираната система); (5) икономически консидерофиканти (консидерни икономически ингредиенти) (икономически ингредиенти на консидерната икономическа система, на съществено-стратифицираната система);
(6) икономически характерификати (характеристични икономически ингредиенти) (икономически ингредиенти на характеристичната икономическа
система, на характеристично-стратифицираната система); (7) икономи68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиенти на общностно-стратифицираната икономическа система; (8) икономически ингредиенти на качествено-стратифицираната икономическа система; (9) икономически ингредиенти на акумулативностратифицираната икономическа система и други. Сред разновидностите на
икономическите стратификанти при стратифицираните икономически системи
от първи ранг по значим са икономическите стратисубстанцификанти
(стратисубстанциалените икономически ингредиенти, икономическите ингредиенти на стратисубстанциалната икономическа система).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се различават индивидуални икономически стратификанти*
(individual economic stratificants), фирмени икономически стратификанти*
(firm economic stratificants), обществени икономически стратификанти*
(social economic stratificants) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикономически стратификанти* (microeconomic stratificants), мезоикономически стратификанти* (mesoeconomic
stratificants), макроикономически стратификанти* (macroeconomic stratificants).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически стратификанти се конституират още и съответстващите на последните понятия за консуматорски стратификанти* (consumptionary
stratificants), стопански стратификанти* (protoeconomic stratificants), пазарно-икономически стратификанти* (marketly-economic stratificants) и
финансово-пазарно-икономически стратификанти* (financially-marketlyeconomic stratificants). Общо за всички тях е понятието за поддържащи стратификанти* (sustenance /sustaining/ stratificants) (за стратификанти при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТИФИКАТ* (economic stratificate), стратификационен икономически ингредиентификат, (*) – икономически ингредиентификат на стратифицираната икономическа система; двойка от входен икономически ингредиент и изходен икономически ингредиент на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) стратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически стратификатор (стратификационен
икономически оператор). По-сложна стратифицирана икономическа система
може да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икономически оператори се обедини в един общ икономически стратификатор. Така
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------че стратифицираната икономическа система е съставена от икономическия
стратификат и икономическия стратификатор, който задава стратификационното икономическо преобразование между входа и изхода на системата. Когато съставките на икономическия стратификат (входният и изходният икономически ингредиент на стратифицираната система) са икономически величини, е
налице икономически стратификат от нулев ранг* (zero-rank economic
stratificate); когато икономическите ингредиенти са ингредиентни икономически системи от нулев ранг (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи), е налице икономически стратификат от първи ранг* (firstrank economic stratificate); когато икономическите ингредиенти са ингредиентни икономически системи от първи ранг, е налице икономически стратификат от втори ранг* (second-rank economic stratificate); когато икономическите
ингредиенти са ингредиентни икономически системи от втори ранг, тогава е
налице икономически стратификат от трети ранг* (third-rank economic
stratificate). В случай че не посочено друго, под икономически стратификат
обикновено се подразбира икономическият стратификат от нулев ранг.
Разграничават следните основни разновидности на икономическия стратификат от нулев ранг [на икономическия ингредиентификат от нулев
ранг на стратифицираната икономическа система (вж. икономически ингредиентификат и ранжиране на ингредиентните икономически системи)]: (1)
икономически диспозификат (икономически ингредиентификат на същностно-стратифицираната икономическа система, на диспозиционната икономическа система); (2) икономически спецификат (икономически ингредиентификат на съдържателно-стратифицираната икономическа система, на специфичностната икономическа система); (3) икономически феноформат
(икономически ингредиентификат на проявената икономическа система, на
проявено-стратифицираната икономическа система); (4) икономически есконтентат (икономически ингредиентификат на същинната икономическа
система, на същинностно-стратифицираната система); (5) икономически
консидерофикат (икономически ингредиентификат на същественостратифицираната икономическа система, на консидерната икономическа
система); (6) икономически характерификат (икономически ингредиентификат на характеристично-стратифицираната икономическа система, на характеристичната икономическа система); (7) икономически ингредиентификат на общностно-стратифицираната икономическа система; (8) икономически ингредиентификат на качествено-стратифицираната икономическа
система; (9) икономически ингредиентификат на акумулативно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицираната икономическа система и други. Сред разновидностите на
икономическия стратификат от първи ранг (на икономическия ингредиентификат от първи ранг на стратифицираната икономическа система) позначим е икономическият стратисубстанцификат (стратисубстанциалният
икономически ингредиентификат, икономическият ингредиентификат на
стратисубстанциалната икономическа система).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се различават индивидуален икономически стратификат* (individual
economic stratificate), фирмен икономически стратификат* (firm economic
stratificate), обществен икономически стратификат* (social economic
stratificate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се
разграничават микроикономически стратификат* (microeconomic stratificate), мезоикономически стратификат* (mesoeconomic stratificate), макроикономически стратификат* (macroeconomic stratificate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически стратификат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски стратификат* (consumptionary
stratificate), стопански стратификат* (protoeconomic stratificate), пазарноикономически стратификат* (marketly-economic stratificate) и финансовопазарно-икономически стратификат* (financially-marketly-economic stratificate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ стратификат*
(sustenance /sustaining/ stratificate) (за стратификат при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТИФИКАТОР* (economic stratificator), стратификационен икономически ингредиентор, стратификационен икономически оператор, (*) – икономически ингредиентор (икономически оператор)
на стратифицираната икономическа система (фиг. 1); оператор, който задава
стратификационното икономическо преобразование в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той е
прав икономически стратификатор (прав стратификационен икономически
оператор), или в посока от изходния към входния икономически ингредиент –
тогава той е обратен икономически стратификатор (обратен стратификационен икономически оператор). Когато не е посочено друго, под икономически стратификатор обикновено се подразбира правият икономически стратификатор. Важен частен случай на икономическия стратификатор е линейният икономически стратификатор* (linear economic stratificator), чиито основни разновидности са пропорционалният икономически стратифика71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор* (proportional economic stratificator) и интегралният икономически
стратификатор* (integral economic stratificator).
Изходен икономически стратификант
Изходен икономически ингредиент

Икономически стратификатор
Стратификационна икономическа чувствителност
(икономическа стратифицираност)
Стратификационна ингредиентна предавателна икономическа функция

Входен икономически стратификант
Входен икономически ингредиент
Фиг. 1. Икономически стратификатор (икономически
ингредиентор на стратифицираната икономическа
система)

Икономическият стратификатор се реализира чрез стратификационната
икономическа чувствителност (същото като икономическа стратифицираност, подразбирана като стратификационна ингредиентна икономическа чувствителност и осъществяваща се като икономическа интензивност или като
икономическа опредметеност), която в линейния стационарен случай е представена от стратификационната ингредиентна предавателна икономическа
функция. Нейни разновидности са (1) средната стратификационна икономическа чувствителност* (average stratificational economic sensitivity) [същото като средна икономическа стратифицираност* (average economic
stratifiedness), осъществяваща се като средна икономическа интензивност или
като средна икономическа заетост] (тя реализира пропорционалния икономически стратификатор и се представя от средната стратификационна ингредиентна предавателна икономическа функция) и (2) пределната стратификационна икономическа чувствителност* (marginal stratificational economic
sensitivity) [същото като пределна икономическа стратифицираност*
(marginal economic stratifiedness), осъществяваща се като пределна икономическа интензивност или като пределна икономическа заетост] (тя реализира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегралния икономически стратификатор и се представя от пределната
стратификационна ингредиентна предавателна икономическа функция).
Когато стратифицираната система е експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически стратификатор е
икономически експликатор* (economic explicator) [експликативен икономически стратификатор* (explicatory economic stratificator), експликативен
стратификационен икономически ингредиентор* (explicatory stratificational
economic ingredientor)], а обратният икономически стратификатор е икономически импликатор* (economic implicator) [импликативен икономически
стратификатор* (implicatory economic stratificator), импликативен стратификационен икономически ингредиентор* (implicatory stratificational
economic ingredientor)]. Когато стратифицираната система е имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически стратификатор е икономически импликатор, а обратният икономически
стратификатор е икономически експликатор. Икономическият експликатор е
разновидност на икономическия продуктор, а икономическият импликатор е
разновидност на икономическия детерминатор.
Разграничават се следните основни разновидности на икономическия
стратификатор при стратифицираните икономически системи от нулев ранг
(на икономическия стратификатор от нулев ранг) (вж. икономически ингредиентор и ранжиране на ингредиентните икономически системи): (1) икономически диспозификатор (диспозиционен икономически ингредиентор, диспозиционен икономически оператор) [икономически стратификатор (икономически
ингредиентор) на същностно-стратифицираната икономическа система, на
диспозиционната икономическа система]; (2) икономически спецификатор
(специфичностен икономически ингредиентор, специфичностен икономически
оператор) [икономически стратификатор (икономически ингредиентор) на съдържателно-стратифицираната икономическа система, на специфичностната икономическа система]; (3) икономически феноформатор (проявителен
икономически ингредиентор, проявен икономически оператор) [икономически
стратификатор (икономически ингредиентор) на проявен икономическа система, на проявено-стратифицираната икономическа система]; (4) икономически есконтентор (същинен икономически ингредиентор, същинен икономически
оператор) [икономически стратификатор (икономически ингредиентор) на
същинната икономическа система, на същинно-стратифицираната система]; (5) икономически консидерофикатор (консидерен икономически ингредиентор, консидерен икономически оператор) [икономически стратификатор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(икономически ингредиентор) на консидерната икономическа система, на
съществено-стратифицираната система]; (6) икономически характерификатор (характеристичен икономически ингредиентор, характнеристичен
икономически оператор) [икономически стратификатор (икономически ингредиентор) на характеристичната икономическа система, на характеристично-стратифицираната система]; (7) икономически стратификатор (икономически ингредиентор) на общностно-стратифицираната икономическа система; (8) икономически стратификатор (икономически ингредиентор) на качествено-стратифицираната икономическа система; (9) икономически стратификатор
(икономически
ингредиентор)
на
акумулативностратифицираната икономическа система и други. Сред разновидностите на
икономическия стратификантор при стратифицираните икономически системи
от първи ранг (на икономическия стратификатор от първи ранг) по значим е
икономическият стратисубстанцификатор (стратисубстанциалният икономически ингредиентор, стратисубстанциалният икономически оператор)
[икономическият стратификатор (икономическият ингредиентор) на стратисубстанциалната икономическа система].
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически стратификатор*
(individual economic stratificator), фирмен икономически стратификатор*
(firm economic stratificator), обществен икономически стратификатор*
(social economic stratificator) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикономически стратификатор* (microeconomic stratificator), мезоикономически стратификатор* (mesoeconomic
stratificator), макроикономически стратификатор* (macroeconomic stratificator).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически стратификатор се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски стратификатор* (consumptionary
stratificator), стопански стратификатор* (protoeconomic stratificator), пазарно-икономически стратификатор* (marketly-economic stratificator) и финансово-пазарно-икономически стратификатор* (financially-marketly-economic
stratificator). Общо за всички тях е понятието за поддържащ стратификатор* (sustenance /sustaining/ stratificator) (за стратификатор при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТИФИКАТОР (economic stratificator) (ки) – във:
икономически стратификатор;
обратен икономически стратификатор;
прав икономически стратификатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ (economic subexoingredient)
(ки) – във:
дерелевантен диалектически икономически субексоингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
диалектически икономически субексоингредиент (вж. диалектически
икономически ексоингредиент);
релевантен диалектически икономически субексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ
subexoobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.

(economic

оперативни
рационални
оперативни
рационални

ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТ
(economic
subexoobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОПРЕДМЕТ* (economic subthing) – вж. [1]
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] диалектически икономически ексоингредиент и [3] релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ
subexostatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ
subexosubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.

(economic

оперативни
рационални
оперативни
рационални

(economic

оперативни
рационални
оперативни
рационални

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТ (economic subject) (в неговата интерпретация
като собствен икономически субект) (*) – такава субективна интерпретация на
икономическата единица, която акцентира върху нейната способност (посочва
нейното свойство) (1) да осъзнава съществуването на икономическата действителност, както и своето собствено съществуване, (2) да осъзнава своето
участие в икономическото възпроизводство и да има определен икономически
интерес от това участие, (3) да прави икономическа оценка на заобикалящата я
действителност (в т.ч. и на икономическата и икотехномическата действителност) с цел постигането на своя икономически интерес. Икономическият субект е икономическо-осъзната икономическа единица (той има осъзнато икономическо отношение към действителността; вж. икономическо отношение).
В повечето случаи той има преднамерено икономическо поведение, т.е. поведение, което логически-предхождащо е съобразено с неговия икономически
интерес. Освен това, икономическият субект е икономическо-субективна
икономическа единица* (economically-subjective economic participant). За раз76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лика от него икотехномическият субект е икотехномическо-субективна
икономическа единица* (ecotechnomically-subjective economic participant). В
този смисъл множеството на икономическите субекти е подмножество на
множеството на икономическите единици изобщо (вж. икономическо множество). Това е така, защото една и съща икономическа единица (респ. различни икономически единици) може по различен начин (икономически, икотехномически и т.н.) да бъде субективизирана и в зависимост от това да проявява различно отношение към заобикалящата я действителност.
Икономическият субект е по-широко понятие от икономическия индивид;
последният е индивидуален икономически субект (individual economic
subject). Затова всеки икономически индивид е икономически субект, но не
всеки икономически субект е икономически индивид. В този смисъл множеството на икономическите индивиди е подмножество на множеството на икономическите субекти. Икономически субекти са още: група от икономически индивиди, икономическа фирма, общество и т.н. Те са неиндивидуални икономически субекти (non-individual economic subjects). В съответствие с това,
икономическият субективизъм е по-широко понятие от икономическия индивидуализъм. Отъждествяването на икономическия субективизъм с икономическия индивидуализъм е една от големите грешки както на субективната политическа икономия, така и на нейните марксистки критици. Механизмът, чрез
който осъзнатостта на икономическия индивид (на индивидуалния икономически субект) се трансформира в осъзнатост на неиндивидуалния икономически субект, обаче, не се обсъжда в настоящата енциклопедия (защото проблемът за колективното съзнание е извън нейния предмет).
По определение всеки икономически субект е субективностен икономически субект* (subjectivitical economic subject), т.е. общностна икономическа
единица, която проявява субективност към икономическите предмети [за разлика от икотехномическия субект, който е обективностен икономически субект* (objectivitical economic subject), т.е. общностна икономическа единица,
която проявява обективност към икотехномическите предмети] (посоченото
различие произтича от субстантивностната икореномическа ингредиентност). Това означава, че субектът дава на икономическите ингредиенти такава
икономическа оценка, която според субективното му икономическо виждане
съответства на неговия икономически интерес, но съобразно с тяхната (на ингредиентите) субективна природа. Той субективизира икономическите ингредиенти и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни икономически ингредиенти* (subjectivitical economic ingredi-

77

283

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ents). Ето защо икономическата оценка е субективностна икономическа
оценка* (subjectivitical economic appraisement). Субективното икономическо
виждане на икономическия субект за икономическите ингредиенти е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Субективностното икономическо виждане, респ. субективностната икономическа оценка, обаче, може да бъде експонирана в различни икономически
проекции (т.е. според начина, по който се реализира общностният икореномически статут на икономическия субект). От ключово значение са две проекции. Първата проекция е субективна проекция, при която субективностната
оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия
субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не
му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана субективностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна икономическа
оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностен икономически
ингредиент* (subjectively-subjectivitical economic ingredient), което е същото
като субективистичен икономически ингредиент* (subjectivistical economic
ingredient), който е субективно-изискван субективностен ингредиент или
още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен ингредиент]. В този смисъл тя е непосредствено-субективностна икономическа
оценка (респ. непосредствено-субективностен икономически ингредиент).
Втората проекция е обективна проекция, при която субективностната
оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен
критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е
обективно-изисквана субективностна оценка или още обективно отражение
на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е. е обективносубективностна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical economic
appraisement), което е същото като субектностна икономическа оценка*
(subjectiveneous economic appraisement) [на която отговаря обективносубективностен икономически ингредиент* (objectively-subjectivitical eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient), което е същото като субектностен икономически ингредиент* (subjectiveneous economic ingredient), който е обективно-изискван субективностен ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субективностен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредственосубективностна икономическа оценка (респ. опосредствено-субективностен
икономически ингредиент).
Общо понятие за субективно-субективностната икономическа оценка и
обективно-субективностната икономическа оценка е понятието за статидносубективностна икономическа оценка* (stated-subjectivitical economic appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква субективностна
проекция), респ. общо понятие за субективно-субективностния икономически
ингредиент и обективно-субективностния икономически ингредиент е понятието за статидно-субективностен икономически ингредиент* (statedsubjectivitical economic ingredient) (което означава, че той е установен чрез някаква субективностна проекция). В този смисъл всяка субективностна икономическа оценка (и всяка икономическа оценка изобщо) по определение е статидна икономическа оценка (респ. всеки субективностен икономически ингредиент (и всеки икономически ингредиент изобщо) по определение е статиден икономически ингредиент).
Тъй като в общия случай всяка икономическа единица може да бъде и
икономически субект, класификацията на икономическите субекти се основава
върху класификацията на икономическите единици (вж. икономическа единица). Затова разновидности на икономическите субекти са: производствен икономически субект (production economic subject), разменен икономически субект (exchange economic subject), разпределителен икономически субект
(distribution economic subject) и потребителен икономически субект
(consumption economic subject); отделен икономически субект* (single
economic subject) [към който се числят индивидуалният икономически субект (individual economic subject), фирменият икономически субект (firm
economic subject), институционално-дефинираният отраслов икономически
субект (branch economic subject)], секторен икономически субект* (sector
economic subject) [към който се числи и комплексният икономически субект
(complex economic subject)] и обществен икономически субект (social
economic subject); съвкупен икономически субект* (joint economic subject) и
съвкупностен икономически субект* (totalitic economic subject); еднороден
икономически субект* (homogeneous economic subject), разнороден икономически субект* (heterogeneous economic subject) и всеобщ икономически су-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект* (general economic subject); частен икономически субект* (partiqular
economic subject), групов икономически субект* (group economic subject) и
всеобхватен икономически субект* (comprehensive economic subject); микроикономически субект (microeconomic subject), мезоикономически субект
(mesoeconomic subject) и макроикономически субект (macroeconomic subject);
агрегатен икономически субект* (aggregate economic subject) и множествен
икономически субект* (plural economic subject); общ икономически субект
(total economic subject) и мрежест икономически субект (reticulated economic
subject); пазарен икономически субект (market economic subject) и непазарен
икономически субект (non-market economic subject).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (economic subjectivit), икономически
статисубективит, (*) – външна субстантивност (външно-представена субстантивност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на
икономическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още външна икономическа субстантивност* (external economic substantivity)]; субективит на икономическия предмет (и субективит на
обективита на икономическия предмет). Той е такава икономическа оценка на
икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена
от икономическия субект, която според субективното му икономическо
виждане съответства на неговия икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект субективизира икономическите предмети (в т.ч. и икономическите
ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те
са субективностни икономически предмети* (subjectivitical economic things)
[в т.ч. и субективностни икономически ингредиенти* (subjectivitical economic ingredients)]. Ето защо икономическата оценка е субективностна икономическа оценка* (subjectivitical economic appraisement). Субективното икономическо виждане на икономическия субект за икономическите предмети
(респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Икономическият субективит (икономическият статисубективит) е начинът на икономизиране на икотехномическия обективит (казано по-общо,
икономиката е икономизирана икотехномика). Икотехномическият обективит
и икономическият субективит са категории на субстантивността на икореномическия предмет* (substantivity of the ecorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантив80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност. Икотехномическият обективит се снема в икономическия субективит:
икономическият субективит е икотехномическия обективит в снет вид. Икономическият субективит е скрит в икотехномическия обективит, а икотехномическият обективит [който е първичната (примитивната) и определящата
субстантивност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икономическия
субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност
на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
икономическия субективит са (вж. табл. 1):
(1) икономическият обтисубективит* (ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен икономически предмет* (objectivelyobjectivitical economic thing) и като субектностен икономически предмет*
(objectiveneous ecotechnomic thing)], респ. обективно-субективностният
икотехномически ингредиент* (objectively-objectivitical economic ingredient)
[същото като субектностен икономически ингредиент* (objectiveneous economic ingredient)] – когато икономическият субект е обективносубективностен икономически субект (същото като субектностен икономически субект); при него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е. е обективно-субективностна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субектностна икономическа оценка* (subjectiveneous economic appraisement) [на
която отговаря обективно-субективностният икономически ингредиент,
който е обективно-изискван субективностен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субективностен ингредиент]. В този
смисъл тя е опосредствено-субективностна икономическа оценка (респ. опосредствено-субективностен икономически ингредиент).
(2) икономическият субтисубективит* (economic subtiobjectivit) [същото
като субективно-субективностен икономически предмет* (subjectivelysubjectivitical economic thing) и като субективистичен икономически предмет* (subjectivistical economic thing)], респ. субективно-субективностният
икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical economic ingredient)
[същото като субективистичен икономически ингредиент* (subjectivistical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient)] – когато икономическият субект е субективносубективностен икономически субект (същото като субективистичен икономически субект); при него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно
виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като
неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана субективностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical
economic appraisement), което е същото като субективистична икономическа
оценка* (subjectivistical economic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният икотехномически ингредиент, който е субективноизискван субективностен ингредиент или още субективно отражение на
обективно-необходимия субективностен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна икономическа оценка (респ. непосредственосубективностен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на икономическия
субективит при тях
Икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субстантит;
икореномически
статит)

Икономически
ингредиент
(статидносубективностен
икореномически
ингредиент)
(икономически
субективит;
икономически
статисубективит)

Икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
икореномически
ингредиент)
(икотехномически
обективит;
икотехномически
статиобективит)

Обективен
икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
обтисубстантит;
икореномически
обтит)

Обективносубективностен
икономически
ингредиент =
= субектностен
икономически
ингредиент
(икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
икотехномически
ингредиент =
= обектностен
икотехномически
ингредиент
(икотехномически
обтиобективит)

Субективен
икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субтисубстантит;
икореномически
субтит)

Субективносубективностен
икономически
ингредиент =
= субективистичен
икономически
ингредиент
(икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
икономически
ингредиент
(икотехномически
субтиобективит)

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ (economic subjectivit) (ки) – във:
запасов икономически субективит;
изпълнителен икономически субективит;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субективит;
работен икономически субективит;
субстатен икономически субективит;
сустатантен икономически субективит;
сустатитен икономически субективит;
съзидателен икономически субективит;
сътворителен икономически субективит;
творчески икономически субективит;
унисъзидателен икономически субективит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (economic substantite) (производно и
съкратено от substantiality) (*) – икономическа действителност, интерпретирана като икономически ингредиент; икономическо битие, икономическа реалност в цялото многообразие на нейните връзки, страни, отношения, в цялата й
конкретност. Разкрива се като съвкупност от реално съществуващи икономически ингредиенти, разбирана в нейното (на съвкупността и на съставящите я
икономически ингредиенти) саморазвитие и в нейната конкретна икономическа същност. Тя може да бъде както обективен икономически субстантит
(objective economic reality) (вън и независимо от човешкото съзнание), така и
субективен икономически субстантит (subjective economic reality), която е
отражението на обективния икономически субстантит в човешкото съзнание.
Разновидности на икономическият субстантит са обектният икономически
субстантит (субстантит при икономическия обект) и системният икономически субстантит (субстантит при икономическата система). Обектният икономически субстантит е обективният икономически субстантит, разглеждана
във взаимоотношението й със субективния. Системният икономически субстантит е част от субективния, той е отражение (вж. икономическо отражение)
на обективния икономически субстантит в човешкото съзнание, което (отражение) притежава определени системообразуващи икономически свойства.
Вж. икономически посибитит и икономически субстантит.
Икономическият субстантит изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икономическия вераситит (вж. фиг. 1).
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Икономически
субстантит

Икономически
реализитит

Икономически
вераситит

Икономически
феазитит

Икономически
релиабитит

Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
вераситит

Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически субстантит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икономическия вераситит

Първо. Икономическият субстантит е външна сигурност (надеждност)*
(external reliability) (външно-присъща сигурност (надеждност)) [или още външна икономическа сигурност (надеждност)* (external economic reliability),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която е вид външна страна] на икономическия ингредиент, така че е външна
страна на икономическия релиабитит, докато икономическият индистит е
вътрешна сигурност (надеждност)* (internal reliability) [или още вътрешна
икономическа сигурност (надеждност)* (internal economic reliability), която е
вид вътрешна страна] на икономическия ингредиент, така че икономическият
индистит е вътрешна страна на икономическия релиабитит. Икономическият
субстантит е начин на потвърждаване на икономическият индистит [накратко – начин на икономическо потвърждаване* (economic substantiation
mode)], където икономическият релиабитит се разглежда като диалектическо единство на икономически индистит и икономически субстантит. Икономическият субстантит е субстантит на икономическия ингредиент (и субстантит
на индиститта на икономическия ингредиент). Икономическият индистит и
икономическият субстантит са категории на сигурността (надеждността) на
икономическия ингредиент* (reliability of the economic ingredient), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази сигурност (надеждност). Икономическият индистит се снема в икономическия
субстантит: икономическият субстантит е икономическия индистит в снет вид.
Икономическият субстантит е скрит в икономическия индистит, а икономическият индистит [който е първичната (примитивната) и определящата сигурност (надеждност) на икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия субстантит [който е вторичната (производната) и решаващата сигурност (надеждност) на икономическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икономическият субстантит е и външна реализуемост* (external
realizability) (външно-присъща реализуемост) [или още външна икономическа реализуемост* (external economic realizability), която е вид външна страна]
на икономическия ингредиент, така че е външна страна на икономическия феазитит, докато икономическият посибитит е вътрешна реализуемост*
(internal realizability) [или още вътрешна икономическа реализуемост*
(internal economic realizability), която е вид вътрешна страна] на икономическия ингредиент, така че икономическият посибитит е вътрешна страна на икономическия феазитит. Икономическият субстантит е начин на верифициране
на икономическия посибитит [накратко – начин на икономическо верифициране* (economic verification mode)], където икономическият феазитит
се разглежда като диалектическо единство на икономически посибитит и икономически субстантит. Икономическият субстантит е субстантит на икономическия ингредиент (и субстантит на посибититта на икономическия ингреди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент). Икономическият посибитит и икономическият субстантит са категории
на реализуемостта на икономическия ингредиент* (realizability of the
economic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализуемост. Икономическият посибитит се снема в
икономическия субстантит: икономическият субстантит е икономическия посибитит в снет вид. Икономическият субстантит е скрит в икономическият посибитит, а икономическият посибитит [който е първичната (примитивната) и
определящата реализуемост на икономическия ингредиент] се разкрива чрез
икономическия субстантит [който е вторичната (производната) и решаващата
реализуемост на икономическия ингредиент].
Трето. Икономическият субстантит е още и вътрешна реализираност*
(internal fulfilness) (вътрешно-присъща реализираност) [или още вътрешна
икономическа реализираност* (internal economic fulfilness), което е вид вътрешна страна] на икономическия реализитит, така че е вътрешна страна на
икономическия реализитит, докато икономическият стохастит е външна реализираност* (external fulfilness) [или още външна икономическа реализираност* (external economic fulfilness), която е вид външна страна] на икономическия ингредиент, така че икономическият стохастит е външна страна на
икономическия реализитит и е начин на създаване на икономическия индистит [накратко – начин на икономическо създаване* (economic creating
mode)], където икономическият реализитит се разглежда като диалектическо единство на икономически субстантит и икономически стохастит. Икономическият субстантит е субстантит на икономическия ингредиент (и субстантит на стохастита на икономическия ингредиент). Икономическият субстантит
и икономическият стохастит са категории на реализираността на икономическия ингредиент* (fulfilness of the economic ingredient), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икономическият субстантит се снема в икономическия стохастит: икономическият стохастит е икономическия субстантит в снет вид. Икономическият стохастит е скрит в икономическия субстантит, а икономическият субстантит [който е първичната (примитивната) и определящата реализираност на
икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия стохастит [който
е вторичната (производната) и решаващата реализираност икономическия ингредиент].
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия субстантит са (1) икономическият квалисубстантит* (economic
qualisubstantite) [същото като действителен икономически квалиингреди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (substantial economic qualiingredient)] [респ. действителна икономическа квализначимост* (substantial economic qualisignificance)] и (2) икономическият квантисубстантит* (economic quantisubstantite) [същото като
действителен икономически квантиингредиент* (substantial economic
quantiingredient)] [респ. действителна икономическа квантизначимост*
(substantial economic quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтисубстантит* (economic subtisubstantite) [същото като действителен икономически субтиингредиент* (substantial economic subtiingredient)] [респ. действителна икономическа субтизначимост*
(substantial economic subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалисубстантит* (economic subtiqualisubstantite) и икономическият субтиквантисубстантит* (economic subtiquantisubstantite)] и (2) икономическият обтисубстантит* (economic obtisubstantite) [същото като действителен икономически обтиингредиент* (substantial economic obtiingredient)] [респ.
действителна икономическа обтизначимост* (substantial economic obtisignificance)] [в т.ч. икономическият обтиквалисубстантит* (economic obtiqualisubstantite) и икономическият обтиквантисубстантит* (economic obtiquantisubstantite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия субстантит са:
(1) трансцентитален икономически субстантит* (transcentital
economic substantite) [същото като действителен трансцентитален икономически ингредиент* (substantial transcentital economic ingredient)] [респ.
действителна трансцентитална икономическа значимост* (substantial
transcentital economic significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалисубстантит* (transcentital economic qualisubstantite) [към която се
числят (α) трансцентитален икономически субтиквалисубстантит*
(transcentital economic subtiqualisubstantite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалисубстантит* (transcentital economic obtiqualisubstantite)] и
(б) трансцентитален икономически квантисубстантит* (transcentital
economic quantisubstantite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквантисубстантит* (transcentital economic subtiquantisubstantite) и (β) трансцентитален икономически обтиквантисубстантит*
(transcentital economic obtiquantisubstantite)]};
(2) инцентитален икономически субстантит* (incentital economic
substantite) [същото като действителен инцентитален икономически ингре88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (substantial incentital economic ingredient)] [респ. действителна инцентитална икономическа значимост* (substantial incentital economic
significance)] {в т.ч. (а) инцентитален икономически квалисубстантит*
(incentital economic qualisubstantite) [към която се числят (α) инцентитален
икономически субтиквалисубстантит* (incentital economic subtiqualisubstantite) и (β) инцентитален икономически обтиквалисубстантит*
(incentital economic obtiqualisubstantite)] и (б) инцентитален икономически
квантисубстантит* (incentital economic quantisubstantite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквантисубстантит* (incentital
economic subtiquantisubstantite) и (β) инцентитален икономически обтиквантисубстантит* (incentital economic obtiquantisubstantite)]};
(3) центитален икономически субстантит* (centital economic substantite) [същото като действителен центитален икономически ингредиент*
(substantial centital economic ingredient)] [респ. действителна центитална
икономическа значимост* (substantial centital economic significance)] {в т.ч.
(а) центитален икономически квалисубстантит* (centital economic
qualisubstantite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквалисубстантит* (centital economic subtiqualisubstantite) и (β) центитален
икономически обтиквалисубстантит* (centital economic obtiqualisubstantite)] и (б) центитален икономически квантисубстантит* (centital
economic quantisubstantite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквантисубстантит* (centital economic subtiquantisubstantite) и (β)
центитален икономически обтиквантисубстантит* (centital economic obtiquantisubstantite)]};
(4) уницентитален икономически субстантит* (unicentital economic
substantite) [същото като действителен уницентитален икономически ингредиент* (substantial unicentital economic ingredient)] [респ. действителна
уницентитална икономическа значимост* (substantial unicentital economic
significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалисубстантит*
(unicentital economic qualisubstantite) [към която се числят (α) уницентитален
икономически субтиквалисубстантит* (unicentital economic subtiqualisubstantite) и (β) уницентитален икономически обтиквалисубстантит*
(unicentital economic obtiqualisubstantite)] и (б) уницентитален икономически
квантисубстантит* (unicentital economic quantisubstantite) [към която се
числят (α) уницентитален икономически субтиквантисубстантит*
(unicentital economic subtiquantisubstantite) и (β) уницентитален икономически обтиквантисубстантит* (unicentital economic obtiquantisubstantite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия субстантит са:
(1) унисъзидателен икономически субстантит* (unimaking economic
substantite) [същото като действителен унисъзидателен икономически ингредиент* (substantial unimaking economic ingredient)] [респ. действителна
унисъзидателна икономическа значимост* (substantial unimaking economic
significance)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалисубстантит*
(unimaking economic qualisubstantite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икономически субтиквалисубстантит* (unimaking economic subtiqualisubstantite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквалисубстантит*
(unimaking economic obtiqualisubstantite)] и (б) унисъзидателен икономически
квантисубстантит* (unimaking economic quantisubstantite) [към която се
числят (α) унисъзидателен икономически субтиквантисубстантит* (unimaking economic subtiquantisubstantite) и (β) унисъзидателен икономически
обтиквантисубстантит* (unimaking economic obtiquantisubstantite)]};
(2) съзидателен икономически субстантит* (making economic substantite) [същото като действителен съзидателен икономически ингредиент*
(substantial making economic ingredient)] [респ. действителна съзидателна
икономическа значимост* (substantial making economic significance)] {в т.ч.
(а) съзидателен икономически квалисубстантит* (making economic qualisubstantite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквалисубстантит* (making economic subtiqualisubstantite) и (β) съзидателен икономически обтиквалисубстантит* (making economic obtiqualisubstantite)] и
(б) съзидателен икономически квантисубстантит* (making economic
quantisubstantite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквантисубстантит* (making economic subtiquantisubstantite) и (β) съзидателен икономически обтиквантисубстантит* (making economic obtiquantisubstantite)]};
(3) изпълнителен икономически субстантит* (implementationary
economic substantite) [същото като действителен изпълнителен икономически ингредиент* (substantial implementationary economic ingredient)] [респ.
действителна изпълнителна икономическа значимост* (substantial implementationary economic significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически
квалисубстантит* (implementationary economic qualisubstantite) [към която се
числят (α) изпълнителен икономически субтиквалисубстантит* (implementationary economic subtiqualisubstantite) и (β) изпълнителен икономически
обтиквалисубстантит* (implementationary economic obtiqualisubstantite)] и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(б) изпълнителен икономически квантисубстантит* (implementationary
economic quantisubstantite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквантисубстантит* (implementationary economic subtiquantisubstantite) и (β) изпълнителен икономически обтиквантисубстантит*
(implementationary economic obtiquantisubstantite)]};
(4) творчески икономически субстантит* (creative economic substantite)
[същото като действителен творчески икономически ингредиент*
(substantial creative economic ingredient)] [респ. действителна творческа икономическа значимост* (substantial creative economic significance)] {в т.ч. (а)
творчески икономически квалисубстантит* (creative economic qualisubstantite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквалисубстантит* (creative economic subtiqualisubstantite) и (β) творчески икономически
обтиквалисубстантит* (creative economic obtiqualisubstantite)] и (б) творчески
икономически
квантисубстантит*
(creative
economic
quantisubstantite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквантисубстантит* (creative economic subtiquantisubstantite) и (β) творчески
икономически
обтиквантисубстантит*
(creative
economic
obtiquantisubstantite)]};
(5) работен икономически субстантит* (working economic substantite)
[същото като действителен работен икономически ингредиент* (substantial
working economic ingredient)] [респ. действителна работна икономическа
значимост* (substantial working economic significance)] {в т.ч. (а) работен
икономически квалисубстантит* (working economic qualisubstantite) [към
която се числят (α) работен икономически субтиквалисубстантит*
(working economic subtiqualisubstantite) и (β) работен икономически обтиквалисубстантит* (working economic obtiqualisubstantite)] и (б) работен икономически квантисубстантит* (working economic quantisubstantite) [към която
се числят (α) работен икономически субтиквантисубстантит* (working
economic subtiquantisubstantite) и (β) работен икономически обтиквантисубстантит* (working economic obtiquantisubstantite)]};
(6) сътворителен икономически субстантит* (performing economic
substantite) [същото като действителен сътворителен икономически ингредиент* (substantial performing economic ingredient)] [респ. действителна сътворителна икономическа значимост* (substantial performing economic
significance)] {в т.ч. (а) сътворителен икономически квалисубстантит*
(performing economic qualisubstantite) [към която се числят (α) сътворителен
икономически субтиквалисубстантит* (performing economic subtiqualisub-

91

297

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stantite) и (β) сътворителен икономически обтиквалисубстантит*
(performing economic obtiqualisubstantite)] и (б) сътворителен икономически
квантисубстантит* (performing economic quantisubstantite) [към която се
числят (α) сътворителен икономически субтиквантисубстантит* (performing economic subtiquantisubstantite) и (β) сътворителен икономически
обтиквантисубстантит* (performing economic obtiquantisubstantite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия субстантит са:
(1) усвояван икономически субстантит* (assimilated economic
substantite) [същото като действителен усвояван икономически ингредиент*
(substantial assimilated economic ingredient)] [респ. действителна усвоявана
икономическа значимост* (substantial assimilated economic significance)] {в
т.ч. (а) усвояван икономически квалисубстантит* (assimilated economic
qualisubstantite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквалисубстантит* (assimilated economic subtiqualisubstantite) и (β) усвояван икономически обтиквалисубстантит* (assimilated economic obtiqualisubstantite)] и (б) усвояван икономически квантисубстантит* (assimilated economic
quantisubstantite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквантисубстантит* (assimilated economic subtiquantisubstantite) и (β) усвояван
икономически обтиквантисубстантит* (assimilated economic obtiquantisubstantite)]};
(2) създаван икономически субстантит* (gived economic substantite)
[същото като действителен създаван икономически ингредиент* (substantial
gived economic ingredient)] [респ. действителна създавана икономическа
значимост* (substantial gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван икономически квалисубстантит* (gived economic qualisubstantite) [към която се
числят (α) създаван икономически субтиквалисубстантит* (gived economic
subtiqualisubstantite) и (β) създаван икономически обтиквалисубстантит*
(gived economic obtiqualisubstantite)] и (б) създаван икономически квантисубстантит* (gived economic quantisubstantite) [към която се числят (α) създаван
икономически субтиквантисубстантит* (gived economic subtiquantisubstantite) и (β) създаван икономически обтиквантисубстантит* (gived economic
obtiquantisubstantite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия субстантит са:
(1) сустатитен икономически субстантит* (sustatitic economic
substantite) [същото като действителен сустатитен икономически ингреди-

92

298

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (substantial sustatitic economic ingredient)] [респ. действителна сустатитна икономическа значимост* (substantial sustatitic economic significance)]
{в т.ч. (а) сустатитен икономически квалисубстантит* (sustatitic economic
qualisubstantite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквалисубстантит* (sustatitic economic subtiqualisubstantite) и (β) сустатитен
икономически обтиквалисубстантит* (sustatitic economic obtiqualisubstantite)] и (б) сустатитен икономически квантисубстантит* (sustatitic
economic quantisubstantite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквантисубстантит* (sustatitic economic subtiquantisubstantite) и (β)
сустатитен икономически обтиквантисубстантит* (sustatitic economic
obtiquantisubstantite)]};
(2) субстатен икономически субстантит* (substatum economic
substantite) [същото като действителен субстатен икономически ингредиент* (substantial substatum economic ingredient)] [респ. действителна субстатна икономическа значимост* (substantial substatum economic
significance)] {в т.ч. (а) субстатен икономически квалисубстантит*
(substatum economic qualisubstantite) [към която се числят (α) субстатен икономически
субтиквалисубстантит*
(substatum
economic
subtiqualisubstantite) и (β) субстатен икономически обтиквалисубстантит*
(substatum economic obtiqualisubstantite)] и (б) субстатен икономически
квантисубстантит* (substatum economic quantisubstantite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквантисубстантит* (substatum economic subtiquantisubstantite) и (β) субстатен икономически обтиквантисубстантит* (substatum economic obtiquantisubstantite)]};
(3) запасов икономически субстантит* (stock economic substantite) [същото като действителен запасов икономически ингредиент* (substantial
stock economic ingredient)] [респ. действителна запасова икономическа значимост* (substantial stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически квалисубстантит* (stock economic qualisubstantite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквалисубстантит* (stock economic
subtiqualisubstantite) и (β) запасов икономически обтиквалисубстантит*
(stock economic obtiqualisubstantite)] и (б) запасов икономически квантисубстантит* (stock economic quantisubstantite) [към която се числят (α) запасов
икономически субтиквантисубстантит* (stock economic subtiquantisubstantite) и (β) запасов икономически обтиквантисубстантит* (stock economic
obtiquantisubstantite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) сустатантен икономически субстантит* (sustatantal economic
substantite) [същото като действителен сустатантен икономически ингредиент* (substantial sustatantal economic ingredient)] [респ. действителна сустатантна икономическа значимост* (substantial sustatantal economic
significance)] {в т.ч. (а) сустатантен икономически квалисубстантит*
(sustatantal economic qualisubstantite) [към която се числят (α) сустатантен
икономически субтиквалисубстантит* (sustatantal economic subtiqualisubstantite) и (β) сустатантен икономически обтиквалисубстантит*
(sustatantal economic obtiqualisubstantite)] и (б) сустатантен икономически
квантисубстантит* (sustatantal economic quantisubstantite) [към която се
числят (α) сустатантен икономически субтиквантисубстантит*
(sustatantal economic subtiquantisubstantite) и (β) сустатантен икономически
обтиквантисубстантит* (sustatantal economic obtiquantisubstantite)]}.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субстантит се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорска субстантит* (consumptionary substantite),
стопанска субстантит* (protoeconomic substantite), пазарно-икономически
субстантит* (marketly-economic substantite) и финансово-пазарноикономически субстантит* (financially-marketly-economic substantite). Общо
за всички тях е понятието за поддържащ субстантит* (sustenance
/sustaining/ substantite) (за субстантит при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (economic subingredient) (ки) – във:
дерелевантен диалектически икономически субингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
диалектически икономически субингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
релевантен диалектически икономически субингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икономически субингредиент (вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен диалектически икономически субингредиент (вж. типичен
диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУБПРЕДМЕТ* (economic subthing) – вж. [1] дерелевантен диалектически икономически ингредиент, [2] дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент, [3] диалектически икономически
ингредиент, [4] типичен диалектически икономически ингредиент, [5] релевантен диалектически икономически ингредиенти и [6] релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСАКТИВ* (economic subsasset) – вж. дерелевантен
типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОЗИТ* (economic subsdisposite) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОЗИТ (economic subsdisposite) (ки) – във:
икономически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОТИТ* (economic subsdispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСКОНТИВ* (economic subsconassets) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИТИТ* (economic subsspecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ* (economic subsspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (economic subsspecifite) (ки) – във:
икономически субсспецифит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически субсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИАТОР* (economic substantiator), субстанциален икономически ингредиентор, субстанциален икономически оператор, (*) – икономически ингредиентор (икономически оператор) на субстан95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циалната икономическа система (фиг. 1); оператор, който задава субстанциалното икономическо преобразование (вж. субстанциална икономическа
система) в посока от входния икономически ингредиент (от входната икономическа субстанция) към изходния икономически ингредиент (към изходната
икономическа субстанция) – тогава той е прав икономически субстанциатор
(прав субстанциален икономически оператор), или в посока от изходния към
входния икономически ингредиент – тогава той е обратен икономически субстанциатор (обратен субстанциален икономически оператор). Основни негови разновидности са сметният икономически субстанциатор (ресурсносубстанциалният икономически оперетор) и възпроизводственият икономически субстанциатор (възпроизводственият икономически оператор). Когато
не е посочено друго, под икономически субстанциатор обикновено се подразбира правият икономически субстанциатор. Важен частен случай на икономическия субстанциатор е линейният икономически субстанциатор* (linear
economic substantiator), чиито основни разновидности са пропорционалният
икономически субстанциатор* (proportional economic substantiator) и интегралният икономически субстанциатор* (integral economic substantiator).
Изходен икономически субстанциент
Изходен икономически ингредиент

Икономически субстанциатор
Субстанциална икономическа чувствителност
(икономическа субстанцираност)
Субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция

Входен икономически субстанциент
Входен икономически ингредиент
Фиг. 1. Икономически субстанциатор (икономически
ингредиентор на субстанциалната икономическа
система)

Икономическият субстанциатор се реализира чрез субстанциалната икономическа чувствителност (същото като икономическа субстанцираност,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подразбирана като субстанциална ингредиентна икономическа чувствителност и осъществяваваще се като икономическа производителност или като
икономическа разходност), която в линейния стационарен случай е представена от субстанциалната ингредиентна предавателна икономическа функция.
Нейни разновидности са (1) средната субстанциална икономическа чувствителност* (average substantial economic sensitivity) [същото като средна икономическа субстанцираност* (average economic substantivity), осъществяваваще се като средна икономическа производителност или като средна икономическа разходност] (тя реализира пропорционалния икономически субстанциатор и се представя от средната субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция) и (2) пределната субстанциална икономическа
чувствителност* (marginal substantial economic sensitivity) [същото като пределна икономическа субстанцираност* (marginal economic substantivity),
осъществяваваще се като пределна икономическа производителност или като
пределна икономическа разходност] (тя реализира интегралния икономически
субстанциатор и се представя от пределната субстанциална ингредиентна
предавателна икономическа функция).
Според това какъв тип икономически предмет представляват икономическите субстанциенти (входният и изходният икономически ингредиент) на
субстанциалната икономическа система, се образуват следните разновидности
на икономическата субстанцираност: (1) субстанциална икономическа формалност* (substantial economic formality) [същото като формална икономическа субстанцираност* (formal economic substantivity), т.е. субстанцираност
на формалната субстанциална икономическа система* (formal substantial
economic system)] – когато субстанциентите са икономически форми; (2) субстанциална икономическа феноменност* (substantial economic phenomenality)
[същото като феноменна икономически субстанцираност* (phenomenal
economic substantivity), т.е. субстанцираност на феноменната субстанциална
икономическа система* (phenomenal substantial economic system)] – когато
субстанциентите са икономически явления; (3) субстанциална икономическа
същностност* (substantial economic essentiality) [същото като същностна
икономическа субстанцираност* (essential economic substantivity), т.е. субстанцираност на същностната субстанциална икономическа система*
(essential substantial economic system)] – когато субстанциентите са икономически същности; (4) субстанциална икономическа съдържателност*
(substantial economic contentiality) [същото като съдържателна икономическа
субстанцираност* (contential economic substantivity), т.е. субстанцираност на

97

303

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдържателната субстанциална икономическа система* (contential
substantial economic system)] – когато субстанциентите са икономически съдържания.
Когато субстанциалната система е насочено-дефинирана ингредиентна
икономическа система, тогава правият икономически субстанциатор е субстанциален икономически консеквентор* (substantial economic consequentor)
[консеквентен икономически субстанциатор* (consequental economic
substantiator), консеквентен субстанциален икономически ингредиентор*
(consequental substantial economic ingredientor)], а обратният икономически
субстанциатор е субстанциален икономически антецедентор* (substantial
economic antecedentor) [антецедентен икономически субстенциатор*
(antecedental economic substantiator), антецедентен субстанциален икономически ингредиентор* (antecedental substantial economic ingredientor)]. Когато
субстанциалната система е противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически субстанциатор е субстанциален икономически антецедентор, а обратният икономически субстанциатор е
субстанциален икономически консеквентор. Субстанциалният икономически
консеквентор е разновидност на икономическия продуктор, а субстанциалният
икономически антецедентор е разновидност на икономическия детерминатор.
Според това какъв тип икономически предмет представляват икономическите субстанциенти, се конституират следните разновидности на икономическия субстанциатор: (1) субстанциален икономически форматор* (substantial
economic formator) [същото като формален икономически субстанциатор*
(formal economic substantiator), т.е. субстанциатор на формалната субстанциална икономическа система] – когато субстанциентите са икономически форми;
(2) субстанциален икономически феноменатор* (substantial economic
phenomenator) [същото като феноменен икономически субстанциатор*
(phenomenal economic substantiator), т.е. субстанциатор на феноменната субстанциална икономическа система] – когато субстанциентите са икономически
явления; (3) субстанциален икономически есенциатор* (substantial economic
essentiator) [същото като същностен икономически субстанциатор* (essential economic substantiator), т.е. субстанциатор на същностната субстанциална
икономическа система] – когато субстанциентите са икономически същности;
(4) субстанциален икономически контентор* (substantial economic contentor)
[същото като съдържателен икономически субстанциатор* (contential
economic substantiator), т.е. субстанциатор на съдържателната субстанциална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система] – когато субстанциентите са икономически съдържания.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически субстанциатор*
(individual economic substantiator), фирмен икономически субстанциатор*
(firm economic substantiator), обществен икономически субстанциатор*
(social economic substantiator) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикономически субстанциатор* (microeconomic substantiator), мезоикономически субстанциатор* (mesoeconomic
substantiator), макроикономически субстанциатор* (macroeconomic substantiator).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субстанциатор се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски субстанциатор* (consumptionary
substantiator), стопански субстанциатор* (protoeconomic disposificator), пазарно-икономически субстанциатор* (marketly-economic substantiator) и финансово-пазарно-икономически
субстанциатор*
(financially-marketlyeconomic disposificator). Общо за всички тях е понятието за поддържащ субстанциатор* (sustenance /sustaining/ substantiator) (за субстанциатор при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИАТОР (economic substantiator) (ки) – във:
възпроизводствен икономически субстанциатор;
икономически субстанциатор;
обратен възпроизводствен икономически субстанциатор;
обратен икономически субстанциатор;
обратен сметен икономически субстанциатор;
прав възпроизводствен икономически субстанциатор;
прав икономически субстанциатор;
прав сметен икономически субстанциатор;
сметен икономически субстанциатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИЕНТ (economic substantient) (ки) – във:
възпроизводствени икономически субстанциенти;
икономически субстанциенти;
сметни икономически субстанциенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИЕНТИ* (economic substantients), субстанциални икономически ингредиенти, (*) – икономически ингредиенти на
субстанциалната икономическа система; съставките на икономическия субстанцификат; една от разновидностите на икономическите ингредиентификанти. Различават се входен и изходен икономически субстанциент. Входният икономически субстанциент* (input economic substantient) [входният
субстанциален икономически ингредиент* (input substantial economic
ingredient)] е входния икономически ингредиент (входната икономическа субстанция) на субстанциалната икономическа система. Изходният икономически субстанциент* (output economicsubstantient) [изходният субстанциален
икономически ингредиент* (output substantial economic ingredient)] е изходният икономически ингредиент (изходната икономическа субстанция) на субстанциалната икономическа система.
Когато субстанциалната система е насочено-дефинирана ингредиентна
икономическа система, нейният входен ингредиент се определя като антецедентен субстанциален икономически ингредиент* (antecedental substantial
economic ingredient) [антецедентен икономически субстанциент*
(antecedental economic substantient)] или още като субстанциален икономически
антецедент, чиято роля се изпълнява от входната икономическа субстанция, а
изходният ингредиент – като консеквентен субстанциален икономически
ингредиент* (consequental substantial economic ingredient) [консеквентен икономически субстанциент* (consequental economic substantient)] или още като
субстанциален икономически консеквент, чиято роля се изпълнява от изходната икономическа субстанция. Затова пък, когато субстанциалната система е
противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система, нейният
изходен ингредиент се определя като антецедентен субстанциален икономически ингредиент (антецедентен икономически субстанциент, субстанциален
икономически антецедент), а входният ингредиент – като консеквентен субстанциален икономически ингредиент (консеквентен икономически субстанциент, субстанциален икономически консеквент).
Според това какъв тип икономически предмет представляват икономическите ингредиенти на субстанциалната икономическа система, се различават:
(1) формални икономически субстанциенти* (formal economic substantients)
– когато те са икономически форми; (2) феноменени икономически субстанциенти* (phenomenal economic substantients) – когато те са икономически явления; (3) същностни икономически субстанциенти* (essential economic
substantients) – когато те са икономически същности; (4) съдържателни ико100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субстанциенти* (contential economic substantients) – когато те са
икономически съдържания.
Основни разновидности на икономическите субстанциенти са сметните
икономически субстанциенти (субстанциените на ресурсно-субстанциалната
икономическа система) и възпроизводствените икономически субстанциенти
(субстанциените на възпроизводствената икономическа система). Според
критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически субстанциенти* (individual economic
substantients), фирмени икономически субстанциенти* (firm economic
substantients), обществени икономически субстанциенти* (social economic
substantients) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се
разграничават микроикономически субстанциенти* (microeconomic substantients), мезоикономически субстанциенти* (mesoeconomic substantients),
макроикономически субстанциенти* (macroeconomic substantients).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субстанциенти се конституират още и съответстващите на последните понятия за консуматорски субстанциенти* (consumptionary
substantients), стопански субстанциенти* (protoeconomic substantients), пазарно-икономически субстанциенти* (marketly-economic substantients) и финансово-пазарно-икономически
субстанциенти*
(financially-marketlyeconomic substantients). Общо за всички тях е понятието за поддържащи субстанциенти* (sustenance /sustaining/ substantients) (за субстанциенти при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИФИКАТ* (economic substantificate), субстанциален икономически ингредиентификат, (*) – икономически ингредиентификат на субстанциалната икономическа система; двойка от входен
икономически ингредиент и изходен икономически ингредиент на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) субстанциална икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е
определено чрез някакъв икономически субстанциатор (субстанциален икономически оператор). По-сложна субстанциална икономическа система може
да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икономически
оператори се обедини в един общ икономически субстанциатор. Така че субстанциалната икономическа система е съставена от икономическия субстанцификат и икономическия субстанциатор, който задава субстанциалното икономическо преобразование между входа и изхода на системата. Входен и из101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система са
някакви икономически субстанции (economic substances) (съдържание, субстрат, даденост и т.н.) (входна и изходна икономическа субстанция), наречени
икономически субстанциенти. Те се обективират (съществуват) във вид на
различни икономически форми (или на други икономически предмети), които
чрез субстанциалното икономическо преобразование преминават от една в
друга (от един в друг).
Според това какъв тип икономически предмет представляват икономическите субстанциенти (входният и изходният икономически ингредиент) на субстанциалната икономическа система се конституират следните разновидности
на икономическия субстанцификат: (1) субстанциален икономически формат* (substantial economic format) [същото като формален икономически субстанцификат* (formal economic substantificate), т.е. субстанцификат на формалната субстанциална икономическа система* (formal substantial
economic system)] – когато субстанциентите са икономически форми; (2) субстанциален икономически феноменат* (substantial economic phenomenate)
[същото като феноменен икономически субстанцификат* (phenomenal
economic substantificate), т.е. субстанцификат на феноменната субстанциална икономическа система* (phenomenal substantial economic system)] – когато
субстанциентите са икономически явления; (3) субстанциален икономически
есенциат* (substantial economic essentiate) [същото като същностен икономически субстанцификат* (essential economic substantificate), т.е. субстанцификат на същностната субстанциална икономическа система* (essential
substantial economic system)] – когато субстанциентите са икономически същности; (4) субстанциален икономически контентат* (substantial economic
contentate) [същото като съдържателен икономически субстанцификат*
(contential economic substantificate), т.е. субстанцификат на съдържателната
субстанциална икономическа система* (contential substantial economic system)] – когато субстанциентите са икономически съдържания.
Основни разновидности на икономическия субстанцификат са сметният
икономически
субстанцификат
(ингредиентификатът
на
ресурсносубстанциалната икономическа система) и възпроизводственият икономически субстанцификат (ингредиентификатът на възпроизводствената икономическа система). Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически субстанцификат* (individual economic substantificate), фирмен икономически субстанцификат* (firm economic substantificate), обществен икономически суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------станцификат* (social economic substantificate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически субстанцификат* (microeconomic substantificate), мезоикономически субстанцификат* (mesoeconomic substantificate), макроикономически субстанцификат* (macroeconomic substantificate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субстанцификат се конституират още и съответстващите на
последния понятия за консуматорски субстанцификат* (consumptionary
substantificate), стопански субстанцификат* (protoeconomic substantificate),
пазарно-икономически субстанцификат* (marketly-economic substantificatee)
и финансово-пазарно-икономически субстанцификат* (financially-marketlyeconomic substantificate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ субстанцификат* (sustenance /sustaining/ substantificate) (за субстанцификат при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАНЦИФИКАТ (economic substantificate) (ки) –
във:
възпроизводствен икономически субстанцификат;
икономически субстанцификат;
сметен икономически субстанцификат.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТАТ* (economic substatum /subavailability/) [съкратено от субстанциален икономически запас (substantial economic stock)] (*)
– типичен начин за означаване (за изразяване) на икономическата субстанция
(т.е. е типична икономическа субстанция); вътрешно същество (субстанция или вътрешно-присъщо същество) на типичния икономически предмет и
на икономическия запас (вж. икономически запаси); една от двете разновидности на типичния икономически сустант (другата му разновидност е типичният икономически запас) и елемент на типичния икономически ексосустат. Икономическият субстат е основанието на типичния икономически
предмет, което притежава потенциалната способност (като уплътнена кинетичност) да го променя целенасочено според икономическия интерес на общностната икономическа единица, която го притежава. Затова в нея се съдържа
източникът на икономическото развитие. Той е едната от двете разновидности
на типичния икономически смисъл и една от двете разновидности на типичния
икономически субстрат. Начинът на реализиране на икономическия субстат
е икономическият запас. Икономическият субстат и икономическият запас са
103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------категории на съществото на типичния икономически ексопредмет, като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икономическият субстат се снема в икономическия запас: икономическият запас е икономическият субстат в снет вид. Икономическият запас е
скрит в икономическия субстат, а икономическият субстат [който е първичното (примитивното) и определящото същество на типичния икономически
предмет] се разкрива чрез икономическия запас [който е вторичното (производното) и решаващото същество на типичния икономически предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Вж. икономически субстрат и икономически смисъл.

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ* (economic substratum), предметен икономически субстрат, (*) – вътрешна основа (вътрешно-присъща основа) на
икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система в качеството й на системно отражение на икономическия обект)
[или още вътрешна икономическа основа* (internal economic base)]; субстрат
на икономическия предмет; общо понятие за икономическа субстанция (предметна икономическа субстанция) и икономическо съдържание (предметно
икономическо съдържание): икономическата субстанция и икономическото
съдържание са двете основни разновидности на икономическия субстрат. Последният представлява или икономическа субстанция, или икономическо съдържание. В рамките на икономическия субстрат икономическата субстанция
играе ролята на определящата страна, а икономическото съдържание – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на
осъществяване на икономическия субстрат е икономическият суперстрат
(икономическата супформа). Икономическият субстрат и икономическият суперстрат са категории на основата на икономическия предмет* (base of the
economic thing), като в частност представляват относително различни степени
(равнища) на тази основа. Икономическият субстрат се снема в икономическия суперстрат: икономическият суперстрат е икономическият субстрат в снет
вид. Икономическият суперстрат е скрит в икономическия субстрат, а икономическият субстрат [който е първичната (примитивната) и определящата основа на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическия суперстрат
[който е вторичната (производната) и решаващата основа на икономическия
предмет]. Разновидности на икономическия субстрат са още обектният икономически субстрат (субстратът на икономическия обект) и системният икономически субстрат (субстратът на икономическата система). Чрез свои под104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности посочените две класификации се пресичат помежду си. Подразновидности на предметната икономическа субстанция са обектната икономическа субстанция и системната икономическа субстанция, а на предметното икономическо съдържание – обектното икономическо съдържание и
системното икономическо съдържание. Затова пък подразновидности на
обектния икономически субстрат са обектната икономическа субстанция и
обектното икономическо съдържание, а подразновидности на системния икономически субстрат – системната икономическа субстанция и системното икономическо съдържание. На икономическия субстрат отговаря понятието за
субстратно икономическо богатство (substratial economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субстрат се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски субстрат* (consumptionary substratum), стопански субстрат* (protoeconomic substratum), пазарно-икономически субстрат*
(marketly-economic substratum) и финансово-пазарно-икономически субстрат* (financially-marketly-economic substratum). Общо за всички тях е понятието за поддържащ субстрат* (sustenance /sustaining/ substratum) (за субстрат
на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ (economic substratum) (ки) – във:
икономически субстрат и икономически суперстрат;
икономически субстрат;
обектен икономически субстрат;
предметен икономически субстрат (същото като икономически субстрат);
системен икономически субстрат;
типичен икономически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ И ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ*
(economic substratum and economic superstratum) (*) – фундаментални икономически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на
икономиката (в т.ч. на обектната икономика и на системната икономика) и
на икономическото познание, валидизиращи по определен начин икономическото естество и икономическата даденост. Върху взаимоотношението между икономическия субстрат и икономическия суперстрат (то е диалектически
противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от понятия на методо105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------логията на икономическата теория (като диалектически понятия) в контекста
на икономическата основа (economic foundation), чрез които базово се обосновава и реализира икономическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икономическите системи. Найобщо, икономическият субстрат и икономическият суперстрат се съотнасят
помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на основата на икономическите предмети [в т.ч. на икономическите обекти (на обектните икономически предмети) и на икономическите
системи (на системните икономически предмети) (последните като системни
отражения на икономическите обекти)]. Икономическият субстрат се снема в
икономическия суперстрат: икономическият суперстрат е икономическия субстрат в снет вид. Във взаимоотношението между икономическия субстрат и
икономическия суперстрат икономическият субстрат играе ролята на определящата страна, а икономическият суперстрат – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икономическият субстрат и икономическият суперстрат могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икономическа система като нейно отражение), в която дадено
равнище да изпълнява ролята на икономически субстрат по отношение на
следващото равнище и на икономически суперстрат по отношение на предходното равнище.
Икономическият субстрат (същото като предметен икономически субстрат) е вътрешната основа на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система като разновидности на икономическия предмет). Нейни разновидности са обектният икономическа субстрат
(вътрешната основа на икономическия обект) и системният икономическа
субстрат (вътрешната основа на икономическата система). Икономическият
субстрат е общо понятие за икономическа субстанция и икономическо съдържание: икономическата субстанция и икономическото съдържание са двете основни разновидности на икономическия субстрат. Последният представлява или икономическа субстанция, или икономическо съдържание, или и двете заедно. От своя страна икономическият суперстрат (същото като предметен икономически суперстрат) е външната основа на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система), неговият
експлицитен израз. Той е начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на реализиране) на икономическия субстрат. Негови разновидности са обектният икономически суперстрат (външната основа на икономическия обект) и системният икономически суперстрат (външната основа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическата система). Икономическият суперстрат е общо понятие за
икономическа суперстанта и икономическа форма: икономическата суперстанта и икономическата форма са двете основни разновидности на икономическия суперстрат. Последният представлява или икономическа суперстанта,
или икономическа форма, или и двете заедно. От това следва, че зависимостта
между икономическия субстрат и икономическия суперстрат има две разновидности: зависимост между икономическата субстанция и икономическата
суперстанта или зависимост между икономическото съдържание и икономическата форма.

а. Икономическо съдържание и икономическа форма
Икономическото съдържание е вътрешното състояние на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система).
Негови разновидности са обектното икономическо съдържание (вътрешното
състояние на икономическия обект) и системното икономическо съдържание
(вътрешното състояние на икономическата система). Икономическото съдържание е не само икономическият състав, но и единството на всички съставни елементи на икономическия предмет (на икономическия обект и на икономическата система), на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова
определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система).
На него отговаря понятието за съдържателно икономическо богатство*
(contential economic wealth).
Икономическата форма е външното състояние на икономическия предмет и начинът на съществуване на икономическото съдържание, на съдържанието на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система). Нейни разновидности са обектната икономическа
форма (начинът на съществуване на икономическия обект) и системната
икономическа форма (начинът на съществуване състояние на икономическата
система). Икономическата форма е организацията на икономическото съдържание, системата от устойчиви икономически връзки (тяхната подреденост),
изразява се в икономическата структура и в икономическото многообразие и
определя характера на икономическата система. Икономическата форма е
начинът на съхраняване на икономическия хомеостазис. На нея отговаря понятието за формално икономическо богатство* (formal economic wealth).
Икономическото съдържание и икономическата форма са категории на
състоянието на икономическите предмети (на икономическите обекти и на
икономическите системи), като в частност представляват относително различ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни степени (равнища) на това състояние. Икономическото съдържание се снема в икономическата форма: икономическата форма е икономическото съдържание в снет вид. В по-общ план икономическото съдържание и икономическата форма могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икономическа система като нейно отражение), в която дадено равнище
да изпълнява ролята на икономическо съдържание по отношение на следващото равнище и на икономическа форма по отношение на предходното равнище.
Зависимостта между икономическото съдържание и икономическата форма
стои в основата на съдържателно-стратифицираната икономика* (contentially-stratified /intensionally-stratified/ economy) и на съдържателностратифицираната
икономическа
система*
(contentially-stratified
/intensionally-stratified/ economic system).
Във взаимоотношението между икономическото съдържание и икономическата форма икономическото съдържание играе ролята на определящата
страна, а икономическата форма – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икономическата форма е форма на
икономическото си съдържание, а икономическото съдържание се обхваща от
икономическата си форма. В развитието на противоположността между тях
икономическата форма е по-консервативният, а икономическото съдържание –
по-динамичният елемент. В процеса на това развитие се достига до положение,
когато настъпва непреодолимо противоречие между икономическото съдържание и икономическата форма: дадената икономическа форма не може повече да бъде начин на съществуване на икономическото си съдържание и на запазване на икономическия хомеостазис. Настъпва смяна на една икономическа
форма с друга (на един икономически хомеостазис с друг), която става форма
на новото икономическо съдържание (и на новото икономическо качество),
получило се в резултат на значимите и основни изменения в него (в т.ч. и на
икономическото количество).

б. Икономическа субстанция и икономическа суперстанта
Икономическата субстанция е вътрешното същество на икономическия
предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система, последната като системно отражение на обекта в човешкото съзнание). Нейни
разновидности са обектната икономическа субстанция (вътрешното същество
на икономическия обект) и системната икономическа субстанция (вътрешното същество на икономическата система). Икономическата субстанция е непосредствено нереализирано (непосредствено невидимо, скрито) същество в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономиката, което обаче е опосредствано реализирано (опосредствано видимо, открито) посредством икономическата суперстанта. Икономическата субстатнция се разкрива чрез икономическата суперстанта. На икономическата
субстанция отговаря понятието за субстанциално икономическо богатство
(substantial economic wealth).
Икономическата суперстанта е външното същество на икономическия
предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система). Нейни разновидности са обектната икономическа суперстанта (външното същество на икономическия обект) и системната икономическа суперстанта
(външното същество на икономическата система). Икономическата суперстанта е непосредствено реализирано (непосредствено видимо, открито) същество
в икономиката и наред с това е опосредствено изразяваща субстанциалното
икономическо същество. Икономическото явление е начинът на реализиране
на икономическата субстанция. На икономическата суперстанта отговаря понятието за суперстантивно икономическо богатство (superstantive economic
wealth).
Икономическата субстанция и икономическата суперстанта са категории
на съществото на икономическите предмети (в т.ч. и на икономическите
обекти и на икономическите системи), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икономическата субстанция се снема в икономическата суперстанта: икономическата суперстанта е
икономическата субстанция в снет вид. В по-общ план икономическата субстанция и икономическата суперстанта могат да образуват многоравнищна
икономика (респ. многоравнищна икономическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икономическа субстанция по отношение на следващото равнище и на икономическа суперстанта по
отношение на предходното равнище. Зависимостта между икономическата
субстанция и икономическата суперстанта стои в основата на субстанциалностратифицираната икономика* (substantially-stratified /intensionally-stratified/
economy) и на субстанциално-стратифицираната икономическа система*
(substantially-stratified /intensionally-stratified/ economic system). В своята общност субстанциално-стратифицираната
икономика и
съдържателностратифицираната икономика формират понятието за субстратностностратифицирана икономика* (substratially-stratified economy), а субстанциално-стратифицираната
икономическа
система
и
съдържателностратифицираната икономическа система – понятието за субстратностно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана икономическа система* (substratially-stratified economic
system).
Във взаимоотношението между икономическата субстанция и икономическата суперстанта икономическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икономическата суперстанта – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икономическата суперстанта
е суперстанта на икономическата си субстанция, а икономическата субстанция
се реализира от икономическата си суперстанта. Икономическата суперстанта
е по-богата от икономическата субстанция, тъй като то включва в себе си не
само разкриването на икономическата субстанция, на субстанциалните връзки
връзки на икономическия обект (респ. на икономическата система), но и всички случайни отношения и особености на съществото на обекта. Икономическата суперстанта е по-динамична и променлива, докато икономическата субстанция образува нещо запазващо се във всички изменения в икономическия
обект (респ. в икономическата система). В крайна сметка обаче икономическата субстанта също се променя.
в. Зависимости между разновидностите на икономическия субстрат и
на икономическия суперстрат
Между икономическата субстанция и икономическата суперстанта, от
една страна, и икономическото съдържание и икономическата форма, от друга
(в качеството им на разновидности на икономическия субстрат и на икономическия суперстрат), съществуват определени зависимости, което показва, че те
не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има
взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икономическата субстанция, така и икономическото суперстанта (всяка поотделно) могат да имат както съдържание (като
тяхно вътрешно състояние), така и форма (като тяхно външно състояние като
начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение
на икономическата субстанция се конституират (а) субстанциално икономическо съдържание* (substantial economic content) [съдържание на икономическата субстанция; икономическа косубстанция* (economic cosubstance)]
[същото като субстанциално предметно икономическо съдържание*
(substantial thing economic content)], което е вътрешното състояние на икономическата субстанция [в т.ч. и субстанциално обектно икономическо съдържание* (substantial objective economic content) и субстанциално системно
икономическо съдържание* (substantial systemic economic content)], и (б) суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------станциална икономическа форма* (substantial economic form) [форма на
икономическата субстанция; икономическа фосубстанция* (economic
fosubstance)] [същото като субстанциална предметна икономическа форма*
(substantial thing economic form)], което е начинът на съществуване на съдържанието на икономическата субстанция [в т.ч. и субстанциална обектна
икономическа форма* (substantial objective economic form) и субстанциална
системна икономическа форма* (substantial systemic economic form)].
От своя страна, по отношение на икономическата суперстанта се конституират (а) суперстантивно икономическо съдържание* (superstantive
economic content) [съдържание на икономическата суперстанта; икономическа
косуперстанта* (economic cosuperstant)] [същото като суперстантивно
предметно икономическо съдържание* (superstantive thing economic
content)], което е вътрешното състояние на икономическата суперстанта [в т.ч.
и суперстантивно обектно икономическо съдържание* (superstantive
objective economic content) и суперстантивно системно икономическо съдържание* (superstantive systemic economic content)], и (б) суперстантивна
икономическа форма* (superstantive economic form) [форма на икономическата суперстанта; икономическа фосуперстанта* (economic fosuperstant)] [същото като суперстантивна предметна икономическа форма* (superstantive
thing economic form)], което е начинът на съществуване на съдържанието на
икономическата суперстанта [в т.ч. и суперстантивна обектна икономическа форма* (superstantive objective economic form) и суперстантивна системна икономическа форма* (superstantive systemic economic form)].
(2) Друг е случаят, когато икономическата суперстанта на дадена икономическа субстанция е форма на проявление на някакво икономическо съдържание, стоящо зад икономическата субстанция. Тогава икономическото съдържание изпълнява ролята на икономическа субстанция, така че тя е съдържателна икономическа субстанция* (contential ecomomic substance) (съдържанието като субстанция) [същото като съдържателна предметна икономическа субстанция* (contential thing ecomomic substance), в т.ч. и съдържателна обектна икономическа субстанция* (contential objective ecomomic
substance) и съдържателна системна икономическа субстанция* (contential
systemic ecomomic substance)], а икономическата форма изпълнява ролята на
икономическа суперстанта, така че тя е формална икономическа суперстанта* (formal economic superstant) (формата като суперстанта) [същото като
формална предметна икономическа суперстанта* (formal thing economic
superstant), в т.ч. и формална обектна икономическа суперстанта* (formal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------objective economic substant) и формална системна икономическа суперстанта* (formal systemic economic superstant)].
(3) При определени предпоставки (особено в субстанциалностратифицираните икономически системи) дадена икономическа субстанция
може на различни равнища да се реализира в различни икономически суперстанти, а дадена икономическа суперстанта може при различни равнища да е
суперстанта на различни икономически субстанции.
При анализа на горните съотношения трябва да се вземат под внимание и
следните класификации: разновидности на предметния икономически субстрат
са предметната икономическа субстанция и предметното икономическо съдържание; разновидности на обектния икономически субстрат са обектната
икономическа субстанция и обектното икономическо съдържание; разновидности на системния икономически субстрат са системната икономическа
субстанция и системното икономическо съдържание; разновидности на предметния икономически суперстрат са предметната икономическа суперстанта и
предметната икономическа форма; разновидности на обектния икономически
суперстрат са обектната икономическа суперстанта и обектната икономическа
форма; разновидности на системния икономически суперстрат са системната
икономическа суперстанта и системната икономическа форма.

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТАТ* (economic substratate) (*), субстрататна едностепенна икономическа дуада, – вид едностепенна икономическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е субстрататна едностепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи
си икономическо съдържание и икономическа субстанция, общо понятие за
които е икономическият субстрат и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Той е една от разновидностите на икономическия натуритат. Всеки икономически предмет може да с е интерпретира
като икономически субстратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на съдържание (което е негово вътрешно състояние) и субстанция (която е
негово вътрешно същество). Икономическата субстанция е първична и определяща по отношение на икономическото съдържание; тя едновременно е субстанция на икономическия предмет и субстанция на съдържанието на икономическия предмет. Икономическото съдържание е вторично и решаващо по
отношение на икономическата субстанция; то едновременно е съдържание на
икономическия предмет и съдржание на субстанцията на икономическия
предмет. Вж. икономически специсустификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дадено икономическа субстанция (икономическата субстанция на даден
икономически предмет) се опредметява [това е субстратационното икономическо опредметяване* (substratational economic objectification) което е разновидност на икономическото опредметяване изобщо] в едно икономическо
съдържание. С този преход по-вече невидимото и намираща се в по-голяма
дълбочина икономическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидимо икономическо съдържание. Това е съдържателно опредметяване на икономическата субстанция, което показва, че
съдържанието непосредствено е субстанционно съдържане, че то е непосредствено съдържание на своята субстанция. Обратната на субстратационното
опредметяване трансформация (като субстратационно разпредметяване на
икономическото съдържание в икономическа субстанция) е субстратационното икономическо интензиониране* (substratational economic intensioning)
(което е разновидност на икономическото интензиониране изобщо). То е субстанционно интензиониране на икономическото съдържание, което показва, че
субстанцията непосредствено е съдържателна субстанция, че тя е непосредствена субстанция на своето съдържание.
Количеството на субстанцията SB на икономическия предмет като субстанция на даденото съдържание в границите на икономическия субстратат се
означава като субстрататно-обща икономическа субстанция* (substratatically-total economic substance) TSB. Функцията, която моделира субстратационното икономическо интензиониране, е TSB = TSB(CO), където CO е количеството на икономическото съдържание. Тя е функция на субстратационното,
значи и на субстанциалното интензиониране на икономическото съдържание,
и наред с това е функция на субстрататно-общата субстанция. От нея се извежда пределната субстанция на икономическото съдържание* (marginal
substance of the economic content), която е първата производна

MSBco (CO) =

dTSB(CO)
dCO

на функцията на субстрататно-общата субстанция.
В зависимост от икономическата природа на субстанцията и съдържанието се разграничават (1) ускорено субстратационно икономическо интензиониране* (accelerated substratational economic intensioning) и забавено субстратационно икономическо интензиониране* (delayed substratational economic
intensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ускореното субстратационно икономическо интензиониране се дължи на действието на закона за нарастващата пределна субстанция на икономическото съдържание* (law of the marginal substance increasing of the
economic content). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг израз
на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на съдържанието. Според този закон с нарастването на
количеството на икономическото съдържание (при постоянни други условия)
неговата субстрататно-обща икономическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейното пределна субстанция нараства, което се дължи
на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на съдържанието изисква изчерпването
на все по-големи порции от субстанцията. При ускореното интензиониране с
разширяването на икономическото съдържание то става все по-ефективно в
представляването на икономическата си субстанция.
Забавеното субстратационно икономическо интензиониране се дължи
на действието на закона за намаляващата пределна субстанция на икономическото съдържание* (law of the marginal substance decreasing of the
economic content). Законът за намаляващата пределна субстанция е друг израз
на забавеното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на съдържанието. Според този закон с нарастването на
количеството на икономическото съдържание (при постоянни други условия)
неговата субстрататно-обща икономическа субстанция се увеличава с намаляващи темпове, т.е. нейната пределна субстанция намалява, което се дължи на
посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на съдържанието изисква изчерпването
на все по-малки порции от субстанцията. При забавеното интензиониране с
разширяването на икономическото съдържание то става все по-неефективно в
представляването на икономическата си субстанция.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически субстратат* (individual
economic substratate), фирмен икономически субстратат* (firm economic
substratate), обществен икономически субстратат* (social economic substratate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически субстратат* (microeconomic substratate), мезоикономически субстратат* (mesoeconomic substratate), макроикономически субстратат* (macroeconomic substratate).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субстратат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски субстратат* (consumptionary substratate),
стопански субстратат* (protoeconomic substratate), пазарно-икономически
субстратат* (marketly-economic substratate) и финансово-пазарноикономически субстратат* (financially-marketly-economic substratate). Общо
за всички тях е понятието за поддържащ субстратат* (sustenance /sustaining/
substratate) (за субстратат при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТАТ (economic substratate) (ки) – във:
икономически субстратат;
типичен икономически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ* (economic substratite) (*) – икономически предмет като единство от икономическо съдържание и икономическа субстанция (които са видове икономически институтити), негова субстратитна
вътрешна (скрита) страна; субстратитна (частична и единна) вътрешна
конституираност (субстратитна вътрешноприсъща конституираност) на
икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още субстратитна (частична и единна) вътрешна икономическа конституираност* [substratitive (partial and united) internal economic
constitution /constitutivity/]; икономическо съдържание (като вътрешно състояние) и икономическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икономически страни на
икономическата основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна
(частична) вътрешна основа на икономическия предмет. Субстратитът е
разновидност на икономическия интит. Основни разновидности на икономическия субстратит са обектният икономически субстратит* (object
economic substratite) (субстратитът на икономическия обект) и системният
икономически субстратит* (system economic substratite) (субстратитът на
икономическата система). На него отговаря понятието за субстратитно икономическо богатство* (substratitive economic wealth). Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ (economic substratite) (ки) – във:
икономически субстратит;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически субстратит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ* (economic substratite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като единство от икономическо съдържание и икономическа субстанция (които са видове типичен икономически институтити),
негова субстратитна вътрешна (скрита) страна; субстратитна (частична и
единна) вътрешна конституираност (субстратитна вътрешноприсъща конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия
обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още субстратитна (частична и
единна) вътрешна типична икономическа конституираност* [substratitive
(partial and united) internal typical economic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономическо съдържание
(като вътрешно състояние) и икономическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типични икономически страни на типичната икономическа основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна основа на типичния икономически предмет. Субстратитът е разновидност на типичния икономически интит. Основни разновидности на типичния икономически субстратит са обектният икономически субстратит* (object economic substratite)
(субстратитът на икономическия обект) и системният икономически субстратит* (system economic substratite) (субстратитът на икономическата система). Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСФЕНОМЕН* (economic subsphenomenon) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБСФЕНОМЕН (economic subsphenomenon) (ки) –
във:
икономически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ
(economic
subtenobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ
(economic
subtenobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ
(economic
subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ
(economic
subtensubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (economic subtiincentite) – същото
като инцентитална икономическа субтизначимост и като икономическа феност.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ (economic subtiincentite) (ки) –
във:
запасов икономически субтиинцентит (същото като запасова инцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност);
изпълнителен икономически субтиинцентит (същото като изпълнителна
инцентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителна икономическа феност);
икономически субтиинцентит (същото като инцентитална икономическа
субтизначимост и като икономическа феност);
работен икономически субтиинцентит (същото като работна инцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа феност);
субстатен икономически субтиинцентит (същото като субстатна инцентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа
ценност);
сустатантен икономически субтиинцентит (същото като сустатантна
инцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатитен икономически субтиинцентит (същото като сустатитна
инцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност);
съзидателен икономически субтиинцентит (същото като съзидателна
инцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа феност);
сътворителен икономически субтиинцентит (същото като сътворителна
инцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна икономическа феност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икономически субтиинцентит (същото като творческа инцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа феност);
унисъзидателен икономически субтиинцентит (същото като унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна
икономическа феност).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (economic subtisubjectivit) –
вж. икономически субективит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ (economic subtiobjectivit) (ки) –
във:
запасов икотехномически субтисубективит (вж. запасов икономически
субективит);
изпълнителен икотехномически субтисубективит (вж. изпълнителен
икономически субективит);
икономически субтисубективит (вж. икономически субективит);
работен икотехномически субтисубективит (вж. работен икономически
субективит);
субстатен икотехномически субтисубективит (вж. субстатен икономически субективит);
сустатантен икотехномически субтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит);
сустатитен икотехномически субтисубективит (вж. сустатитен икономически субективит);
съзидателен икотехномически субтисубективит (вж. съзидателен икономически субективит);
сътворителен икотехномически субтисубективит (вж. сътворителен
икономически субективит);
творчески икотехномически субтисубективит (вж. творчески икономически субективит);
унисъзидателен икотехномически субтисубективит (вж. унисъзидателен икономически субективит).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (economic subtitranscentite) –
същото като трансцентитална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ (economic subtitranscentite)
(ки) – във:
запасов икономически субтитрансцентит (същото като запасова трансцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа
ценност);
изпълнителен икономически субтитрансцентит (същото като изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителна
икономическа ценност);
икономически субтитрансцентит (същото като трансцентитална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност);
работен икономически субтитрансцентит (същото като работна трансцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа
ценност);
субстатен икономически субтитрансцентит (същото като субстатна
трансцентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност);
сустатантен икономически субтитрансцентит (същото като сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатитен икономически субтитрансцентит (същото като сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност);
съзидателен икономически субтитрансцентит (същото като съзидателна
трансцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа ценност);
сътворителен икономически субтитрансцентит (същото като сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна
икономическа ценност);
творчески икономически субтитрансцентит (същото като творческа
трансцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа ценност);
унисъзидателен икономически субтитрансцентит (същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна икономическа ценност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (economic subtiunicentite) – същото като уницентитална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ (economic subtiunicentite) (ки) –
във:
запасов икономически субтиуницентит (същото като запасова уницентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност);
изпълнителен икономически субтиуницентит (същото като изпълнителен
уницентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически диспотит);
икономически субтиуницентит (същото като уницентитална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит);
работен икономически субтиуницентит (същото като работен уницентитална икономическа субтизначимост и като работен икономически диспотит);
субстатен икономически субтиуницентит (същото като субстатна уницентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа
ценност);
сустатантен икономически субтиуницентит (същото като сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатитен икономически субтиуницентит (същото като сустатитна
уницентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност);
съзидателен икономически субтиуницентит (същото като съзидателен
уницентитална икономическа субтизначимост и като съзидателен
икономически диспотит);
сътворителен икономически субтиуницентит (същото като сътворителен уницентитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически диспотит);
творчески икономически субтиуницентит (същото като творчески уницентитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически
диспотит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икономически субтиуницентит (същото като унисъзидателен уницентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен
икономически диспотит).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (economic subticentite) – същото като
центитална икономическа субтизначимост и като икономически диспотант.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ (economic subticentite) (ки) – във:
запасов икономически субтицентит (същото като запасова центитална
икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност);
изпълнителен икономически субтицентит (същото като наизпълнителна
центитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически диспотант);
икономически субтицентит (същото като центитална икономическа
субтизначимост и като икономически диспотант);
работен икономически субтицентит (същото като наработна центитална икономическа субтизначимост и като работен икономически диспотант);
субстатен икономически субтицентит (същото като субстатна центитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност);
сустатантен икономически субтицентит (същото като сустатантна
центитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатитен икономически субтицентит (същото като сустатитна центитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа
ценност);
съзидателен икономически субтицентит (същото като насъзидателна
центитална икономическа субтизначимост и като съзидателен икономически
диспотант);
сътворителен икономически субтицентит (същото като насътворителна
центитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически диспотант);
творчески икономически субтицентит (същото като натворческа центитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически
диспотант);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икономически субтицентит (същото като наунисъзидателна центитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен
икономически диспотант).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУБФОРМАТ* (economic subformate) (*) – икономическа конфигурация; която е образувана от взаимодействащи си икономическа
субстанция и икономическа форма, всяко от които може да бъде както вход,
така изход на определена икономическа система. Между тях има отношения
на определящо и решаващо в икономиката, като в тази икономическа конфигурация икономическата субстанция е определящото, а икономическата форма е
решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадена икономическа
субстанция може да се опредмети [това е субформационно икономическо опредметяване* (subformational economic objectification), което е разновидност
на икономическото опредметяване изобщо] в една или в повече от една взаимодействащи си икономически форми от определен тип, като разпределя своя
обем между тях (субстанцията и всяка от формите имат своя измерителна единица). Това е формено опредметяване на икономическата субстанция, което
показва, че формата опосредствано (посредством икономическото съдържание) е субстанциална форма, че тя е опосредствана форма на своята субстанция. Когато опредеметяването се извършва в една форма, то е едноформено
субформационно икономическо опредметяване* (one-form subformational
economic objectification), в две форми – двуформено субформационно икономическо опредметяване* (two-form subformational economic objectification), в
три форми – триформено субформационно икономическо опредметяване*
(tree-form subformational economic objectification), в повече от три форми –
многоформено субформационно икономическо опредметяване* (multiform
subformational economic objectification). С прехода от субстанцията към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икономическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една
или повече от една по-близки до видимостта икономически форми. Обратната
на субформационното опредметяване трансформация (като субформационното
разпредметяване на икономическите форми в икономическа субстанция) е
субформационно икономическо интензиониране* (subformational economic
intensioning) (и е разновидност на икономическото интензиониране изобщо).
То е субстанциално интензиониране на икономическата форма (респ. форми),
което показва, че субстанцията опосредствано е формена субстатнция, че тя
е опосредствана субстанция на своята форма. При една форма интензионира123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нето е едноформено субформационно икономическо интензиониране* (oneform subformational economic intensioning), при две форми – двуформено субформационно икономическо интензиониране* (two-form subformational economic intensioning), при три форми – триформено субформационно икономическо интензиониране* (tree-form subformational economic intensioning), при
повече от три форми – многоформено субформационно икономическо интензиониране* (multiform subformational economic intensioning).
Субстанцията SB на икономическия предмет е обща субстанция на формите в границите на икономическия субфрмат и затова се означава като субформатно-обща икономическа субстанция* (subformatically-total economic
subctance) TSB. Функцията, която моделира едноформеното субформационно
икономическо интензиониране, е TSB = TSB(FO), където FO е икономическата форма. Тя е функция на субформационното, значи и на субстанциалното
интензиониране на икономическата форма, и наред с това е функция на субформатно-общата субстатция. От нея се извежда пределната субстатнция на
икономическата форма* (marginal subctance of the economic form), която е
първата производна

MSBfo (FO) =

∂TSB(FO)
∂FO

на функцията на субформатно-общата субстатнция.
Функцията, която моделира двуформеното субформационно икономическо интензиониране, т.е. функцията на субформатно-общата субстанция е

TSB = TSB(FO1 , FO 2 ),
където FO1 е първата икономическа форма, а FO2 е втората форма (тук TSB е
обща субстанция на първата и втората форма). Тя е функция на субформационното, значи и на субстатнциалното интензиониране на икономическите
форми, в т.ч. на субстанциалното интензиониране на първата и това на втората
форма. От нея се извеждат пределната субстанция на първата икономическа форма* (marginal subctance of the first economic form)

MSB fo1 (FO1 , FO 2 ) =

∂TSB(FO1 , FO 2 )
∂FO1

и пределната субстанция на втората икономическа форма* (marginal
subctance of the second economic form)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂TSB(FO1 , FO 2 )
MSB fo2 (FO1 , FO 2 ) =
.
∂FO 2
Те са първи частни производни на функцията на субформатно-общата субстанция. Обемът на една и съща икономическа субстанция може да се прояви в
различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова при непроменена (постоянна) величина на субформатно-общата субстанция съществува заместване между първата и втората форма, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез субформатната
крива на безразличието на икономическата субстанция* (subformatic
indifference curve of the economic subctance) ICSB-SBF (фиг. 1).
Количество на втората
икономическа форма
FO2
ICSB-SBF

0

FO1
Количество на първата
икономическа форма

Фиг. 1. Изпъкнала субформатна крива на безразличието на икономическата субстанция

Функцията на субформатно-общата икономическа субстанция

TSB = TSB(FO1 , FO 2 )
не се променя с движението на точка по субформатната (субформатификатната) крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-SBF. Затова уравнението на кривата ICSB-SBF при дадено постоянно равнище на субформатнообщата икономическа субстанция е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TSB(FO1 , FO 2 ) = const.
Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икономическите форми, имащи посочената еднаква (постоянна) субформатнообща икономическа субстанция

TSB(FO1 , FO 2 ) = const.
С движението на точка по субформатната крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-SBF, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна
на координатното начало), количествата на първата и втората икономическа
форма се променят в противоположна посока като увеличаването на едната
замества намаляването на другата. Положението, че една и съща субстанция
може да съответства на различни комбинации на формите обаче не означава,
че при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (dFO1 , dFO 2 )
(т.е. при движение на точка по субформатната крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-SBF) прирастът на функцията на субформатнообщата икономическа субстанция е нейният пълен диференциал

dTSB(FO1 , FO 2 ) =
= MSBfo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 + MSB fo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2
или, което е същото,

dTSB(FO1 , FO 2 ) =
=

∂TSB(FO1 , FO 2 )
∂TSB(FO1 , FO 2 )
dFO1 +
dFO 2 .
∂FO1
∂FO 2

Когато измененията в количествата на двете икономически форми се извършва в рамките на дадена субформатна крива на безразличието на икономическата субстанция, диференциалният прираст на функцията на субформатнообщата субстанция е нулев. Това е така, защото противоположното изменение
в количествата на двете форми запазва непроменено тяхното субформатнообща субстанция:

dTSB(FO1 , FO 2 ) =
= MSBfo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 + MSB fo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2 = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като субстанциално-еквивалентно
заместване на икономическите форми* (substantially-equivalent substitution
of the economic forms). То е субстанциално-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на субформатно-общата икономическа субстанция

MSB fo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 и MSB fo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2 ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на субформатно-общата субстанция, по отношение на което се конституира субформатната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстанциалноеквивалентното заместване на икономическите форми* (marginal rate of
the substantially-equivalent substitution of the economic economic forms)

MRBSfo12 =
=−

MSB fo1 (FO1 , FO 2 )
dFO 2
=−
=
dFO1
MSB fo2 (FO1 , FO 2 )

∂TSB(FO1 , FO 2 ) ∂TSB(FO1 , FO 2 )
:
.
∂FO1
∂FO 2

dFO 2
dFO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
Тя е отрицателна величина [MRSBS fo12 < 0] и е равна на отношението

−

MSBfo1 (FO1 , FO 2 )
MSBfo2 (FO1 , FO 2 )

между пределните субстанции на двете форми. Пределната норма MRSBS fo12
показва към определена точка от субформатната крива на безразличието на
икономическата субстанция ICSB-SBF с колко единици трябва да се намали обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата форма с една единица, така че тяхното субформатно-обща субстанция да остане
постоянна величина.
Функцията на субформатно-общата икономическа субстанция е

TSB = TSB(FO1 , FO 2 ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическата субстанция на О. Хесе* (Hesse matrix
of the economic subctance) H (SB) fo12 , която се състои от тези втори производни
и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица
на О. Хесе):

H (SB) fo12

 ∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 ) 


,
∂FO1∂FO 2
∂FO12

 > 0.
= 2
2
∂ TSB(FO1 , FO 2 ) ∂ TSB(FO1 , FO 2 ) 
,


2
∂
FO
∂
FO
∂
FO
2
1


2

Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (SB) fo12 елементи с
положителни значения

∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 )
∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 )
> 0,
>0
∂FO12
∂FO 22
показват, че пределната субстанция на дадена икономическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващата
пределна субстанция икономическата форма* (law of the marginal subctance
increasing of economic form). Законът за нарастващата пределна субстанция е
друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на формата. Според този закон с нарастването на количеството на дадена икономическа форма (при постоянни други
условия, в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейното субформатно-обща
икономическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейната
пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това
означава, че при постоянно равнище на втората форма, всяка следваща единица прираст на първата форма изисква изчерпването на все по-големи порции
от субстанцията, както и при постоянно равнище на първата форма, всяка
следваща единица прираст на втората форма също изисква изчерпването на
все по-големи порции от субстанцията. Законът за нарастващото пределна
субстанция на икономическата форма е валиден за всеки произволен брой на
формите на субстанцията, в т.ч. и при единствена форма. Принципно положение е, че с разрастването на икономическата форма тя става все по-ефективна в
представляването на икономическата си субстанция, което показва че субформационното икономическо интензиониране винаги е ускорено.

128

334

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС
до ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически субформат* (individual
economic subformate), фирмен икономически субформат* (firm economic subformate), обществен икономически субформат* (social economic subformate)
и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически субформат* (microeconomic subformate), мезоикономически субформат* (mesoeconomic subformate), макроикономически субформат* (macroeconomic subformate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически субформат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски субформат* (consumptionary subformate),
стопански субформат* (protoeconomic subformate), пазарно-икономически
субформат*
(marketly-economic
subformate)
и
финансово-пазарноикономически субформат* (financially-marketly-economic subformate). Общо
за всички тях е понятието за поддържащ субформат* (sustenance /sustaining/
subformate) (за субформат при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУГРАФ (economic sugraph), суграф на икономически
граф, – вж. икономически граф.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСАКТИВ* (economic supersasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОЗИТ* (economic supersdisposite) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОЗИТ (economic supersdisposite) (ки) –
във:
икономически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОТИТ* (economic supersdispotite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСКОНТИВ* (economic supersconassets) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИТИТ* (economic supersspecitite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИФИТ* (economic supersspecifite) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИФИТ (economic supersspecifite) (ки) –
във:
типичен икономически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ* (economic superstratum), предметен
икономически суперстрат, икономическа супформа, (*) – външна основа
(външно-представена основа) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система в качеството й на системно отражение на икономическия обект) [или още външна икономическа основа*
(external economic base)] и начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на реализиране) на икономическия субстрат (на субстрата на
икономическия предмет) [или още начин на икономическо осъществяване*
(economic implementation way)]; суперстрат на икономическия субстрат; общо
понятие за икономическа суперстанта (предметна икономическа суперстанта) и икономическа форма (предметна икономическа форма): икономическата суперстанта и икономическата форма са двете основни разновидности на
икономическия суперстрат. Последният представлява или икономическа суперстанта, или икономическа форма. В рамките на икономическия суперстрат
икономическата суперстанта играе ролята на определящата страна, а икономическата форма – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икономическият субстрат и икономическият суперстрат са категории на основата на икономическия предмет* (base of the economic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази
основа. Икономическият субстрат се снема в икономическия суперстрат: икономическият суперстрат е икономическия субстрат в снет вид. Разновидности
на икономическия суперстрат са още обектният икономически суперстрат
(суперстратът на икономическия обект) и системният икономически суперстрат (суперстратът на икономическата система). Чрез свои подразновидности
тези две класификации се пресичат помежду си. Подразновидности на предметната икономическа суперстанта са обектната икономическа суперстанта
и системната икономическа суперстанта, а на предметната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форма – обектната икономическа форма и системната икономическа форма.
Затова пък подразновидности на обектния икономически суперстрат са обектната икономическа суперстанта и обектната икономическа форма, а подразновидности на системния икономически суперстрат – системната икономическа
суперстанта и системната икономическа форма. На икономическия суперстрат
отговаря понятието за суперстратно икономическо богатство (superstratum
economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически суперстрат се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорски суперстрат* (consumptionary
superstratum), стопански суперстрат* (protoeconomic superstratum), пазарноикономически суперстрат* (marketly-economic superstratum) и финансовопазарно-икономически
суперстрат*
(financially-marketly-economic
superstratum). Общо за всички тях е понятието за поддържащ суперстрат*
(sustenance /sustaining/ superstratum) (за суперстрат при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ (economic superstrate) (ки) – във:
икономически суперстрат;
типичен икономически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТАТ* (economic superstratate) (*), суперстрататна едностепенна икономическа дуада, – вид едностепенна икономическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е суперстрататна едностепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икономическа форма и икономическа суперстанта, общо понятие за които е икономическият суперстрат и между които има отношения на
определящо и решаващо в икономиката. Той е една от разновидностите на
икономическия фактитат. Всеки икономически предмет може да с е интерпретира като икономически суперстратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на форма (което е негово външно състояние) и сперстанта (която е
негово външно същество). Икономическата суперстанта е първична и определяща по отношение на икономическата форма; тя едновременно е суперстанта
на икономическата форма и суперстанта на формата на икономическия предмет. Икономическата форма е вторична и решаваща по отношение на икономическата суперстанта; тя едновременно е форма на икономическия предмет и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форма на суперстантата на икономическия предмет. Вж. икономически специсустификат.
Дадена икономическа суперстанта може да се опредмети [това е суперстратационното икономическо опредметяване* (superstratational economic
objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване
изобщо] в една или в повече от една взаимодействащи си икономически форми
от определен тип, като разпределя своя обем между тях (суперстантата и всяка
от формите имат своя измерителна единица). Това е формено опредметяване
на икономическата суперстанта, което показва, че формата непосредствено е
суперстантивна форма, че тя е непосредствена форма на своята суперстанта.
Когато опредеметяването се извършва в една форма, то е едноформено суперстратационно икономическо опредметяване* (one-form superstratational
economic objectification), в две форми – двуформено суперстратационно икономическо опредметяване* (two-form superstratational economic objectification), в три форми – триформено суперстратационно икономическо опредметяване* (tree-form superstratational economic objectification), в повече от
три форми – многоформено суперстратационно икономическо опредметяване* (multiform superstratational economic objectification). С прехода от суперстантата към формите една и съща по величина (видима, но намираща се малко под повърхността) икономическа суперстанта се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта
икономически форми. Обратната на суперстратационното опредметяване
трансформация (като суперстратационно разпредметяване на икономическите
форми в икономическа суперстанта) е суперстратационното икономическо
интензиониране* (superstratational economic intensioning) (и е разновидност на
икономическото интензиониране изобщо). То е суперстантивно интензиониране на икономическата форма (респ. форми), което показва, че суперстантата
непосредствено е формена суперстанта, че тя е непосредствена суперстанта
на своята форма. При една форма интензионирането е едноформено суперстратационно икономическо интензиониране* (one-form superstratational economic intensioning), при две форми – двуформено суперстратационно икономическо интензиониране* (two-form superstratational economic intensioning), при три форми – триформено суперстратационно икономическо интензиониране* (tree-form superstratational economic intensioning), при повече
от три форми – многоформено суперстратационно икономическо интензиониране* (multiform superstratational economic intensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперстантата SP на икономическия предмет е обща суперстанта на формите в границите на икономическия суперстратат и затова се означава като
суперстрататно-обща икономическа суперстанта* (superstratatically-total
economic content) TSP. Функцията, която моделира едноформеното суперстратационно икономическо интензиониране, е TSP = TSP (FO), където FO е
икономическата форма. Тя е функция на суперстратационното, значи и на суперстантивното интензиониране на икономическата форма, и наред с това е
функция на суперстрататно-общата суперстанта. От нея се извежда пределната супертанта на икономическата форма* (marginal superstant of the
economic form), която е първата производна

MSPfo (FO) =

∂TSP (FO)
∂FO

на функцията на суперстрататно-общата суперстанта.
Функцията, която моделира двуформеното суперстратационно икономическо интензиониране, т.е. функцията на специфатно-общата суперстанта
е

TSP = TSP (FO1 , FO 2 ),
където FO1 е първата икономическа форма, а FO2 е втората форма (тук TSP е
обща суперстанта на първата и втората форма). Тя е функция на суперстратационното, значи и на суперстантивното интензиониране на икономическите
форми, в т.ч. на суперстантивното интензиониране на първата и това на втората форма. От нея се извеждат пределната суперстанта на първата икономическа форма* (marginal superstant of the first economic form)

∂TSP (FO1 , FO 2 )
∂FO1

MSPfo1 (FO1 , FO 2 ) =

и пределната суперстанта на втората икономическа форма* (marginal
superstant of the second economic form)

MSPfo2 (FO1 , FO 2 ) =

∂TSP (FO1 , FO 2 )
.
∂FO 2

Те са първи частни производни на функцията на суперстрататно-общата суперстанта. Обемът на една и съща икономическа суперстанта може да се прояви в различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непроменена (постоянна) величина на суперстрататно-общата суперстанта
съществува заместване между първата и втората форма, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез суперстрататната крива на безразличието на икономическата суперстанта* (superstratatic indifference curve of the economic superstant) ICSP-SUP (фиг. 1).
Количество на втората
икономическа форма
FO2
ICSP-SUP

0

FO1
Количество на първата
икономическа форма

Фиг. 1. Изпъкнала суперстрататна крива на
безразличието на икономическата суперстанта

Функцията на суперстрататно-общата икономическа суперстанта

TSP = TSP (FO1 , FO 2 )
не се променя с движението на точка по суперстрататната (суперстрататификатната) крива на безразличето на икономическата суперстанта ICSP-SUP. Затова
уравнението на кривата ICSP-SUP при дадено постоянно равнище на суперстрататно-общата икономическа супепрстанта е

TSP (FO1 , FO 2 ) = const.
Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икономическите форми, имащи посоченото еднакво (постоянно) суперстрататно-обща икономическа суперстанта

TSP (FO1 , FO 2 ) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по суперстрататната крива на безразличието на икономическата суперстанта ICSP-SUP, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на първата и втората икономическа форма се променят в противоположна посока като увеличаването на
едната замества намаляването на другата. Положението, че едно и съща суперстанта може да съответства на различни комбинации на формите обаче не означава, че при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като
икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (dFO1 , dFO 2 )
(т.е. при движение на точка по суперстрататната крива на безразличето на
икономическата суперстанта ICSP-SUP) прирастът на функцията на суперстрататно-общата икономическа суперстанта е нейният пълен диференциал

dTSP (FO1 , FO 2 ) =
= MSPfo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 + MSPfo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2
или, което е същото,

dTSP (FO1 , FO 2 ) =
=

∂TSP (FO1 , FO 2 )
∂TSP (FO1 , FO 2 )
dFO1 +
dFO 2 .
∂FO1
∂FO 2

Когато измененията в количествата на двете икономически форми се извършват в рамките на дадена суперстрататна крива на безразличието на икономическата суперстанта, диференциалният прираст на функцията на суперстрататно-общата суперстанта е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в количестава на двете форми запазва непроменена тяхната суперстрататно-обща суперстанта:

dTSP (FO1 , FO 2 ) =
= MSPfo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 + MSPfo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2 = 0.
Посочената зависимост се определя като като суперстантивно-еквивалентно
заместване на икономическите форми* (superstantially-equivalent substitution
of the economic forms). То е суперстантивно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на суперстрататно-общата икономическа суперстанта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSPfo1 (FO1 , FO 2 )dFO1 и MSPfo2 (FO1 , FO 2 )dFO 2 ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на суперстрататно-общата суперстанта, по отношение на което се конституира суперстрататната крива на
нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстантивноеквивалентното заместване на икономическите форми* (marginal rate of
the superstantially-equivalent substitution of the economic economic forms)

MRSPSfo12 =
=−

MSPfo1 (FO1 , FO 2 )
dFO 2
=−
=
MSPfo2 (FO1 , FO 2 )
dFO1

∂TSP (FO1 , FO 2 ) ∂TSP (FO1 , FO 2 )
:
.
∂FO1
∂FO 2

dFO 2
dFO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
Тя е отрицателна величина [MRSPS fo12 < 0] и е равна на отношението

−

MSPfo1 (FO1 , FO 2 )
MSPfo2 (FO1 , FO 2 )

между пределните суперстанти на двете форми. Пределната норма MRSPS fo12
показва към определена точка от суперстрататната крива на безразличието на
икономическата суперстанта ICSP-SUP с колко единици трябва да се намали
обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата
форма с една единица, така че тяхната суперстрататно-обща суперстанта да
остане постоянна величина.
Функцията на суперстрататно-общата икономическа суперстанта е

TSP = TSP (FO1 , FO 2 ).
Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическата суперстанта на О. Хесе* (Hesse matrix of the economic superstant) H (SP) fo12 , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа
матрица на О. Хесе):
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (SP) fo12

 ∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 ) 


,
∂FO1∂FO 2
∂FO12

 > 0.
= 2
2
∂ TSP (FO1 , FO 2 ) ∂ TSP (FO1 , FO 2 ) 
,


∂FO 2 ∂FO1
∂FO 22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (SP) fo12 елементи с
положителни значения

∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 )
∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 )
> 0,
>0
∂FO12
∂FO 22
показват, че пределната суперстанта на дадена икономическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващата
пределна суперстанта на икономическата форма* (law of the marginal
superstant increasing of economic form). Законът за нарастващата пределна суперстанта е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената суперстанта при нарастване на равнището на формата. Според този закон
с нарастването на количеството на дадена икономическа форма (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейната суперстрататно-обща икономическа суперстанта се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейната пределна суперстанта нараства, което се дължи на посоченото
насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втората форма, всяка
следваща единица прираст на първата форма изисква изчерпването на все поголеми порции от суперстантата, както и при постоянно равнище на първата
форма, всяка следваща единица прираст на втората форма също изисква изчерпването на все по-големи порции от суперстантата. Законът за нарастващата пределна суперстанта на икономическата форма е валиден за всеки произволен брой на формите на суперстантата, в т.ч. и при единствена форма.
Принципно положение е, че с разрастването на икономическата форма тя става
все по-ефективна в представляването на икономическата си суперстанта, което
показва че суперстратационното икономическо интензиониране винаги е
ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически суперстратат*
(individual economic superstratate), фирмен икономически суперстратат*
(firm economic superstratate), обществен икономически суперстратат*
(social economic superstratate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикономически суперстратат* (micro-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic superstratate), мезоикономически суперстратат* (mesoeconomic
superstratate), макроикономически суперстратат* (macroeconomic superstratate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически суперстратат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски суперстратат* (consumptionary superstratate), стопански суперстратат* (protoeconomic superstratate), пазарноикономически суперстратат* (marketly-economic superstratate) и финансовопазарно-икономически суперстратат* (financially-marketly-economic superstratate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ суперстратат*
(sustenance /sustaining/ superstratate) (за суперстатат при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТАТ (economic superstratate) (ки) – във:
икономически суперстратат;
типичен икономически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ* (economic superstratite) (*) – икономически предмет като единство от икономическа форма и икономическа суперстанта (които са видове икономически ексститутити), негова суперстатитна външна (разкрита) страна; суперстатитна (частична и единна) външна конституираност (суперстатитна външнопредставена конституираност)
на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суперстатитна (частична и единна) външна икономическа конституираност* [superstratitive (partial and united) external
economic constitution /constitutivity/]; икономическа форма (като външно състояние) и икономическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икономически страни на
икономическата основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна
(частична) външна основа на икономическия предмет. Суперстатитът е разновидност на икономическия екстит. Основни разновидности на икономическия суперстатит са обектният икономически суперстатит* (object
economic superstratite) (суперстатитът на икономическия обект) и системният
икономически суперстатит* (system economic superstratite) (суперстатитът
на икономическата система). На него отговаря понятието за суперстатитно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо богатство* (superstratitive economic wealth). Вж. икономически
сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ (economic superstratite) (ки) – във:
икономически суперстратит;
икономически суперстратит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ* (economic superstratite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като единство от икономическа форма и икономическа суперстанта (които са видове типичен икономически ексститутити), негова суперстатитна външна (разкрита) страна; суперстатитна (частична и
единна) външна конституираност (суперстатитна външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия
обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суперстатитна (частична
и единна) външна типична икономическа конституираност* [superstratitive (partial and united) external typical economic constitution /constitutivity/] (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент); икономическа форма (като външно състояние) и икономическа суперстанта (като външно същество) в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типични
икономически страни на типичната икономическа основа, които взаимно се
предполагат и отричат); единна (частична) външна основа на типичния икономически предмет. Суперстатитът е разновидност на типичния икономически
екстит. Основни разновидности на икономическия суперстатит са обектният икономически суперстатит* (object economic superstratite) (суперстатитът на икономическия обект) и системният икономически суперстатит*
(system economic superstratite) (суперстатитът на икономическата система). Вж.
икономически сустрататат.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСФЕНОМЕН* (economic supersphenomenon) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПЕРСФЕНОМЕН (economic supersphenomenon) (ки)
– във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС* (economic supsense), предметен икономически супсенс, икономическа феносуперстанта, (*) – външно предназначение (външно-представено предназначение) на икономическия предмет (в т.ч. и
на икономическия обект и на икономическата система в качеството й на системно отражение на икономическия обект) [или още външно икономическо
предназначение* (external economic meaning /designation/)] и начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икономическия
смисъл (на смисъла на икономическия предмет) [или още начин на икономическо постигане* (economic achievement /attaining/ way)]; супсенс на икономическия смисъл; общо понятие за икономическа суперстанта (предметна
икономическа суперстанта) и икономическо явление (предметно икономическо явление): икономическата суперстанта и икономическото явление са двете
основни разновидности на икономическия супсенс. Последният представлява
или икономическа суперстанта, или икономическо явление. В рамките на икономическия супсенс икономическата суперстанта съдържание играе ролята на
определящата страна, а икономическото явление – на решаващата страна (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Икономическият смисъл и икономическият супсенс са категории на предназначението на икономическия предмет* (meaning /designation/ of the economic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това предназначение. Икономическият смисъл се снема в икономическия супсенс: икономическият супсенс е икономическия смисъл в снет вид. Разновидности на икономическия
супсенс са още обектният икономически супсенс (супсенсът на икономическия обект) и системният икономически супсенс (супсенсът на икономическата
система). Чрез свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду си. Подразновидности на предметната икономическа суперстанта са
обектната икономическа суперстанта и системната икономическа суперстанта, а на предметното икономическо явление – обектното икономическо
явление и системното икономическо явление. Затова пък подразновидности на
обектния икономически супсенс са обектната икономическа суперстанта и
обектното икономическо явление, а подразновидности на системния икономически супсенс – системната икономическа суперстанта и системното икономи140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо явление. На икономическия супсенс отговаря понятието за супсенсно
икономическо богатство (supsense economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически супсенс се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорски супсенс* (consumptionary supsense), стопански
супсенс* (protoeconomic supsense), пазарно-икономически супсенс* (marketlyeconomic supsense) и финансово-пазарно-икономически супсенс* (financiallymarketly-economic supsense). Общо за всички тях е понятието за поддържащ
супсенс* (sustenance /sustaining/ supsense) (за супсенс при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС (economic supsense) (ки) – във:
икономически смисъл и икономически супсенс;
икономически супсенс;
обектен икономически супсенс;
предметен икономически супсенс (същото като икономически супсенс);
системен икономически супсенс;
типичен икономически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСИТ (economic supsensite) (ки) – във:
типичен икономически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ* (economic supsenstate) (*), супсенстатна едностепенна икономическа дуада, – вид едностепенна икономическа
дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е супсенстата едностепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи си
икономическо явление и икономическа суперстанта, общо понятие за които е
икономическият супсенс и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Той е една от разновидностите на икономическия
фактитат. Всеки икономически предмет може да с е интерпретира като икономически супсенсат, т.е. като диалектически противоречиво единство на явление (което е негова външна определеност) и суперстанта (която е негово
външно същество). Икономическата суперстанта е първична и определяща по
отношение на икономическото явление; тя едновременно е суперстанта на
икономическия предмет и суперстанта на явлението на икономическия предмет. Икономическото явление е вторично и решаващо по отношение на икономическата суперстанта; то едновременно е явление на икономическия пред141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет и явление на суперстантата на икономическия предмет. Вж. икономически
дисустификат.
Дадена икономическа суперстанта може да се опредмети [това е супсенстационно икономическо опредметяване* (supsenstational economic
objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване
изобщо] в едно или в повече от едно взаимодействащи си икономически явления, като се предполага, че суперстантата се опредметява (се експлицира) с
целия си обем във всяко едно от явленията поотделно (по това икономическият супсенстат се отличава от икономическия специфат: при последния при опредметяването си икономическото съдържание разпределя своя обем между
различните еднотипови форми). С този преход видимата, но намираща се на
някаква дълбочина икономическа суперстанта се трансформира (вж. икономическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта
икономически явления. Това е феноменно опредметяване на икономическата
суперстанта, което показва, че явлението опосредствено е суперстантно явление, че то е опосредствено явление на своята суперстанта. Обратната на
супсенстационното опредметяване трансформация (като супсенстационно разпредметяване на икономическите явления в икономическа суперстанта) е супсенстационно икономическо интензиониране* (supsenstational economic intensioning) (което е разновидност на икономическото интензиониране изобщо). То е суперстантно интензиониране на икономическото явление (респ. явления), което показва, че суперстантата опосредствено е феноменна суперстанта, че тя е опосредствена суперстанта на своето явление. Тук се разглежда
случай на опредметяване на суперстантата в само едно дадено явление (явление от даден тип).
Количеството на суперстантата SP на икономическия предмет като суперстанта на даденото явление в границите на икономическия супсенстат (на супсенстатификата) се означава като супсенстатно-обща икономическа суперстанта* (supsenstatically-total economic superstant) TSP. Функцията, която моделира супсенстационното икономическо интензиониране, е TSP = TSP (PE ),
където PE е количеството на икономическото явление. Тя е функция на супсенстационното, значи и на суперстанционното интензиониране на икономическото явление, и наред с това е функция на супсенстатно-общата суперстанта. От нея се извежда пределната суперстанта на икономическото явление* (marginal superstant of the economic phenomenon), която е първата производна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂TSP (PE )
MSPpe (PE ) =
∂PE
на функцията на супсенстатно-общата суперстанта.
Даденото икономическо явление (например продукт като съставно понятие), в което се опредметява икономическата същност (например ценността),
може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на
икономическото явление [например различни видове (респ. разновидности) на
продукта], като даденото явление е разпределило своя обем между тях. Тогава
при опредметяването й икономическата суперстанта разпределя обема си между различните видове на явлението. Ако даденото явление е представено от
един вид, тогава е налице едновидово супсенстационно икономическо опредметяване* (one-species supsenstational economic objectification), при два вида на явлението – двувидово супсенстационно икономическо опредметяване* (two-species supsenstational economic objectification), при три вида – тривидово супсенстационно икономическо опредметяване* (three-species supsenstational economic objectification) , при повече от три вида – многовидово супсенстационно икономическо опредметяване* (muitispecies supsenstational
economic objectification). Съответстващите на тях разновидности на супсенстационното икономическо интензиониране са: едновидово супсенстационно
икономическо интензиониране* (one-species supsenstational economic intensioning), двувидово супсенстационно икономическо интензиониране* (twospecies supsenstational economic intensioning), тривидово супсенстационно
икономическо интензиониране* (three-species supsenstational economic intensioning), многовидово супсенстационно икономическо интензиониране*
(multispecies supsenstational economic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото супсенстационно икономическо интензиониране (тя е функцията на супсенстатно-общата икономическа суперстанта при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз
TSP = TSP (PE ), от който се извежда съответстващата й пределна суперстанта
на икономическото явление

MSPpe (PE ) =

∂TSP (PE )
.
∂PE

Функцията, която моделира двувидовото супсенстационно икономическо
интензиониране (функцията на супсенстатно-общата икономическа суперстанта при двувидовото интензиониране), е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TSP = TSP (PE1 , PE 2 ),
където PE1 е първият вид на икономическото явление, а PE2 е вторият негов
вид (тук TSP е обща суперстанта на първия и втория вид на явлението). Тя е
функция на супсенстационното, значи и на суперстанционното интензиониране на икономическите явления, в т.ч. на суперстанционното интензиониране
на първия и това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната
суперстанта първия вид на икономическото явление* (marginal superstant of
the first-species economic phenomenon)

∂TSP (PE1 , PE 2 )
∂PE1

MSPpe1 (PE1 , PE 2 ) =

и пределната суперстанта на втория вид на икономическото явление*
(marginal superstant of the second-species economic phenomenon)

MSPpe2 (PE1 , PE 2 ) =

∂TSP (PE1 , PE 2 )
.
∂PE 2

Те са първи частни производни на функцията на супсенстатно-общата суперстанта. Обемът на една и съща икономическа суперстанта може да се прояви в
различни комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова
при непроменена (постоянна) величина на супсенстатно-общата суперстанта
съществува заместване между първия и втория вид на явлението, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез супсенстатнта крива на безразличието на икономическата суперстанта* (supsenstatic indifference curve of the economic superstant) ICSP-SPS.
Функцията на супсенстатно-общата икономическа суперстанта

TSP = TSP (PE1 , PE 2 )
не се променя с движението на точка по супсенстатната (супсенстатификатната) крива на безразличето на икономическата субстанция ICSP-SPS. Затова уравнението на кривата ICSP-SPS при дадено постоянно равнище на супсенстатнообщата икономическа суперстанта е

TSP (PE1 , PE 2 ) = const.
Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икономическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна)
супсенстатно-обща икономическа суперстанта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TSP (PE1 , PE 2 ) = const.
С движението на точка по супсенстатната крива на безразличето на икономическата суперстанта ICSP-SPS, която е низходяща, количествата на първия и втория вид на даденото икономическо явление се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и съща суперстанта може да съответства на различни комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на тези
видове се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(dPE1 , dPE 2 ) (т.е. при движение на точка по супсенстатната крива на безразличето на икономическата суперстанта ICSP-SPS) прирастът на функцията на
супсенстатно-общата икономическа суперстанта е нейният пълен диференциал
dTSP (PE1 , PE 2 ) =
= MSPpe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MSPpe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2

или, което е същото,
dTSP (PE1 , PE 2 ) =
=

∂TSP (PE1 , PE 2 )
∂TSP (PE1 , PE 2 )
dPE1 +
dPE 2 .
∂PE1
∂PE 2

Когато измененията в количествата на двата вида на икономическото явление се извършва в рамките на дадена супсенстатна крива на безразличието
на икономическата суперстанта, диференциалният прираст на функцията на
супсенстатно-общата суперстанта е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на явлението запазва непроменена
тяхната супсенстатно-обща суперстанта:
dTSP (PE1 , PE 2 ) =
= MSPpe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MSPpe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като суперстантивно-еквивалентно
заместване на видовете на икономическото явление* (superstantiallyequivalent substitution of the species economic phenomenon). То е суперстантивно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------приравнената към нула функция на супсенстатно-общата икономическа суперстанта
MSPpe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 и MSPpe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на супсенстатно-общата суперстанта, по отношение на което се конституира супсенстатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на суперстантивноеквивалентното заместване на видовете на икономическото явление*
(marginal rate of the superstantially-equivalent substitution of the species economic
phenomenon)
MRSPS pe12 =
=−

MSPpe1 (PE1 , PE 2 )
dPE 2
=−
=
MSPpe2 (PE1 , PE 2 )
dPE1

∂TSP (PE1 , PE 2 ) ∂TSP (PE1 , PE 2 )
:
.
∂PE1
∂PE 2

dPE 2
dPE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

[

]

Тя е отрицателна величина MRSPS pe12 < 0 и е равна на отношението

−

MSPpe1 (PE1 , PE 2 )
MSPpe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните суперстанти на двата вида на явлението. Пределната норма
MRSPS pe12 показва към определена точка от супсенстатната крива на безразличието на икономическата суперстанта ICSP-SPS с колко единици трябва да се
намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи
обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната супсенстатнообща суперстанта да остане постоянна величина.
Функцията на супсенстатно-общата икономическа суперстанта е
TSP = TSP (PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе дву-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размерна матрица на икономическата суперстанта на О. Хесе* (Hesse matrix of the economic superstant) H (SP) pe12 , която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (SP) pe12

 ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

.
= 2
2
∂ TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ TSP (PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
∂
PE
PE
∂
PE
2
1


2

В зависимост от икономическата природа на суперстантата и явлението се
разграничават (1) ускорено супсенстационно икономическо интензиониране* (accelerated supsenstational economic intensioning) и забавено супсенстационно икономическо интензиониране* (delayed supsenstational economic intensioning).
При ускореното супсенстационно икономическо интензиониране матрицата на икономическата суперстанта на О. Хесе H (SP) pe12 е изцяло поло-

жително определена:

H (SP) pe12

 ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

 > 0.
= 2
2
∂ TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ TSP (PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
∂
PE
PE
∂
PE
2
1


2

Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
>
0
,
>0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределната суперстанта на даден вид на икономическото явление
се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала супсенстатна крива на безразличието на икономическата суперстанта* (convex supsenstatic indifference curve
of the economic superstant) ICSP-SPS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона
за нарастващата пределна суперстанта на икономическото явление* (law
of the marginal superstant increasing of the economic phenomenon). Законът за нарастващата пределна суперстанта е друг израз на ускореното насищане при
изчерпането на дадената суперстанта при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни
останалите видове на явлението) неговата супсенстатно-обща икономическа
суперстанта се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговата пределна суперстанта нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това
означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението, всяка
следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването
на все по-големи порции от суперстантата, както и при постоянно равнище на
първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория вид на
явлението също изисква изчерпването на все по-големи порции от суперстантата. При този вариант на интензионирането законът за нарастващата пределна
суперстанта на икономическото явление е валиден за всеки произволен брой
на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все поефективно в представляването на икономическата си суперстанта.
Количество на втория вид
икономическо явление
PE2
ICSP-SPS

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 1. Изпъкнала супсенстатна крива на безразличието на икономическата суперстанта

При забавеното супсенстационно икономическо интензиониране матрицата на икономическата суперстанта на О. Хесе H (SP) pe12 е изцяло отрицателно определена:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (SP) pe12

 ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

 < 0.
= 2
2
∂ TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ TSP (PE1 , PE 2 ) 
,


∂PE 2 ∂PE1
∂PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
< 0,
<0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределната суперстанта на даден вид на икономическото явление
намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната супсенстатна крива на безразличието
на икономическата суперстанта* (concave supsenstatic indifference curve of
the economic superstant) ICSP-SPS (фиг. 2). Дължи се на действието на закона за
намаляващата пределна суперстанта на икономическото явление* (law of
the marginal superstant decreasing of the economic phenomenon). Законът за намаляващата пределна суперстанта е друг израз на забавеното насищане при
изчерпането на дадената суперстанта при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на
икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни
останалите видове на явлението) неговата супсенстатно-обща икономическа
суперстанта се увеличава със забавени темпове, т.е. неговата пределна суперстанта намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението, всяка следваща
единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все помалки порции от суперстантата, както и при постоянно равнище на първия вид
на явлението, всяка следваща единица прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все по-малки порции от суперстантата. При този
вариант на интензионирането законът за намаляващата пределна суперстанта
на икономическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на
явлението, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все по-неефективно в представляването на икономическата си суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икономическо явление
PE1
ICSP-SPS

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 2. Вдлъбната супсенстатна крива на безразличието на икономическата суперстанта

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически супсенстат* (individual
economic supsenstate), фирмен икономически супсенстат* (firm economic
supsenstate), обществен икономически супсенстат* (social economic supsenstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически супсенстат* (microeconomic supsenstate), мезоикономически супсенстат* (mesoeconomic supsenstate), макроикономически
супсенстат* (macroeconomic supsenstate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически супсенстат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски супсенстат* (consumptionary supsenstate),
стопански супсенстат* (protoeconomic supsenstate), пазарно-икономически
супсенстат* (marketly-economic supsenstate) и финансово-пазарноикономически супсенстат* (financially-marketly-economic supsenstate). Общо
за всички тях е понятието за поддържащ супсенстат* (sustenance /sustaining/
supsenstate) (за супсенстат при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (economic supsenstate) (ки) – във:
икономически супсенстат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ* (economic supsenstite) (*) – икономически предмет като единство от икономическо явление и икономическа суперстанта (които са видове икономически ексститутити), негова супсенститна
външна (разкрита) страна; супсенститна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още супсенститна (частична и единна) външна икономическа конституираност* [supsenstitive (partial and united) external economic constitution /constitutivity/]; икономическо явление (като външна определеност) и
икономическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икономически страни на икономическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно
(частично) външно предназначение на икономическия предмет. Супсенститът е разновидност на икономическия екстит. Основни разновидности на икономическия супсенстит са обектният икономически супсенстит* (object
economic supsenstite) (супсенститът на икономическия обект) и системният
икономически супсенстит* (system economic supsenstite) (супсенститът на
икономическата система). На него отговаря понятието за супсенститно икономическо богатство* (supsenstitive economic wealth). Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ (economic supsenstite) (ки) – във:
икономически супсенстит;
икономически супсенстит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически супсенстит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ* (economic supsenstite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като единство от икономическо явление и икономическа суперстанта (които са видове типичен икономически ексститутити),
негова супсенститна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически
икономически ингредиент); супсенститна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономи1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още супсенститна (частична и единна) външна
типична икономическа конституираност* [supsenstitive (partial and united)
external typical economic constitution /constitutivity/]; икономическо явление (като външна определеност) и икономическа суперстанта (като външно същество)
в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типичен
икономически страни на типичното икономическо предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно предназначение
на типичния икономически предмет. Супсенститът е разновидност на типичния икономически екстит. Основни разновидности на икономически супсенстит са обектният икономически супсенстит* (object economic supsenstite)
(супсенститът на икономическия обект) и системният икономически супсенстит* (system economic supsenstite) (супсенститът на икономическата система). Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНС* (economic susens) (съкратено от икономически смисъл и икономически супсенс), икономически дисустант, (*) – общо
понятие за икономически смисъл и икономически супсенс, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия сусенсат (последният в качеството му на двустепенна икономическа монада, в частност на
сусенсна двустепенна икономическа монада). Същото е като икономически
сусенсант* (economic susensant). Разновидност е на понятието за икономически реалитант. Тъй като икономическият смисъл е общо понятие за икономическа същност и икономическа субстанция, а икономическият супсенс (същото като икономическа феносуперстанта) е общо понятие за икономическо явление и икономическа суперстранта, икономическият сусeнс е общо понятие
за същност, явление, субстанция и суперстанта в икономиката и затова се покрива с понятието за икономически дисустант.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАНТ (economic susensant) (ки) – във:
типичен икономически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАТ* (economic susensate), сусенсатна двустепенна икономическа монада, (*) – двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сусенсатна двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономически смисъл и икономически супсенс (последното същото като икономическа фе2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носуперстанта), между които има отношения на определящо и решаващо в
икономиката. Разновидност е на понятието за икономически реалитат. Всеки
икономически предмет може да се интерпретира като икономически сусенсат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на смисъл (който е негова
вътрешна сусенсатно предназначение) и супсенс (който е негова вътрешно сусенсатно предназначение). Икономическият смисъл е първичен и определящ
по отношение на икономическия супсенс; той едновременно е смисъл на икономическия предмет и смисъл на супсенса на икономическия предмет. Икономическият супсенс е вторичен и решаващ по отношение на икономическия
смисъл; той едновременно е супсенс на икономическия предмет и супсенс на
смисъла на икономическия предмет.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАТ (economic susensate) (ки) – във:
икономически сусенсат;
типичен икономически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ* (economic susensite) (*) – икономически
предмет като цялостност от икономически смисъл (който е вид икономически
интуит) и икономически супсенс (който е вид икономически екстуит) (същото
като икономическа феносуперстанта), като цялостност на негова смислова
вътрешна (скрита) и супсенсна външна (разкрита) страна; сусенситна (частична) цялостна конституираност (сусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенситна
(частична) цялостна икономическа конституираност* (susensitive partial
entire economic constitution /constitutivity/); икономически смисъл и икономически супсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на икономическия предмет. Сусенситът е общо понятие за икономически диспозит и икономически сустит. Той е разновидност е
на икономическия контуит. В границите на икономическия сусенсит икономическият смисъл и икономическият супсенс са относително различни сусенситни степени (равнища) на конституираността на икономическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the economic thing). Икономическият смисъл се снема в икономическия супсенс: икономическият супсенс е икономи3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия смисъл в снет вид. Първопричината на икономическия супсенс е скрита
в икономическия смисъл, а икономическият смисъл [който е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на икономическия предмет] се
разкрива чрез икономическия супсенс [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сусенсит
са обектният икономически сусенсит* (object economic susensite) (сусенситът на икономическия обект) и системният икономически сусенсит*
(system economic susensite) (сусенситът на икономическата система). На него
отговаря понятието за сусенситно икономическо богатство* (susensitive
economic wealth). Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ (economic susensite) (ки) – във:
икономически сусенсит;
икономически сусенсит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ* (economic susensite) (като разновидност
на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически предмет като цялостност от икономически смисъл (който е вид типичен икономически интуит) и икономически супсенс (който е вид типичен
икономически екстуит) (същото като икономическа феносуперстанта), като
цялостност на негова смислова вътрешна (скрита) и супсенсна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); сусенситна (частична) цялостна конституираност (сусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически
предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още сусенситна (частична) цялостна типична икономическа конституираност* (susensitive partial entire typical economic constitution
/constitutivity/); икономически смисъл и икономически супсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни,
които взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на типичния икономически предмет. Сусенситът е общо понятие за икономически диспозит и икономически сустит. Той е разновидност е на типич4

361

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния икономически контуит. В границите на икономическия сусенсит икономическият смисъл и икономическият супсенс са относително различни сусенситни степени (равнища) на конституираността на типичния икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical economic thing). Икономическият смисъл се снема в икономическия супсенс: икономическият супсенс е икономическия смисъл в снет вид. Първопричината на икономическия
супсенс е скрита в икономическия смисъл, а икономическият смисъл [който е
вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическия супсенс [който е вид
вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сусенсит са обектният икономически сусенсит* (object economic susensite) (сусенситът на икономическия обект) и системният икономически сусенсит* (system economic susensite) (сусенситът на
икономическата система). Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ* (economic susensant) (*) – общо понятие за икономически сeнстат и икономически супсенстат, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия сусенстат (последният в качеството му на двустепенна икономическа дуада, в частност на
сусенстатна двустепенна икономическа дуада). Разновидност е на понятието
за икономически реалититант.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ (economic susenstant) (ки) – във:
икономически сусенстант;
типичен икономически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТ* (economic susensate) (съкратено от икономически сенстат и икономически супсенстат), супсенстатна двустепенна икономическа дуада, икономически дисустификат, (*) – двустепенна
икономическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че
е сусенсатна двустепенна икономическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икономически сенстат (последният от своя страна съставен от
икономическата същност и икономическата субстанция) и (б) икономически
супсенстат (последният от своя страна съставен от икономическото явление и
икономическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икономиката (всяка една от тези две съставни части е
5
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едностепенна икономическа дуада). В това се качество икономическият сусенстат е едносъставна двустепенна икономическа дуада* (one-complex twostage economic duad) (вж. двустепенна икономическа дуада), състояща се от
четири елемента (същност, субстанция, явление и суперстанта), всеки един от
които е едносъставно икономическо понятие. Наред с това, обаче, икономическият сусенстат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна
икономическа монада* (two-complex two-stage economic monad) (вж. двустепенна икономическа монада), състояща се от два елемента (сенстат и супсенстат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икономическо понятие. Икономическият сусенстат е разновидност на понятието за икономически
реалититат. Всеки икономически предмет може да се интерпретира като
икономически сусенстат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
сенстат (който е негово вътрешноа сусенстатно предназначение) и супсенстат
(който е негово външно сусенстатно предназначение). Икономическият сенстат е първичен и определящ по отношение на икономическия супсенстат; той
едновременно е сенстат на икономическия предмет и сенстат на супсенстата
на икономическия предмет. Икономическият супсенстат е вторичен и решаващ
по отношение на икономическия сенстат; той едновременно е супсенстат на
икономическия предмет и супсенстат на сенстата на икономическия предмет.
Икономическият сусенстат се покрива с икономическия дисустификат, тъй
като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икономическа
дуада (в първия случай като монада от две едностепенни дуади, а във втория –
като дуада от две двустепенни монади).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТ (economic susenstate) (ки) – във:
икономически сусенстат;
типичен икономически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ* (economic susenstatate) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически сенстат (който е вид икономически интат) и икономически супсенстат (който е вид икономически екстат), като цялостност на негова сенстатна вътрешна (скрита) и супсенстатна
външна (разкрита) страна; сусенстататна (частична) цялостна конституираност (сусенстататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
6
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------човешкото съзнание] или още сусенстататна (частична) цялостна икономическа конституираност* [susenstatative (partial) entire economic constitution /constitutivity/]; икономически сенстат и икономически супсенстат в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически
страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно
цялостно предназначение на икономическия предмет. Сусенстататът е съвкупност от понятията за икономически диспозит и икономически сустит. Той
е разновидност на икономическия контат. В границите на икономическия сусенстатат икономическият сенстат и икономическият супсенстат са относително различни сусенстататни степени (равнища) на конституираността на
икономическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the economic thing).
Икономическият сенстат се снема в икономическия супсенстат: икономическият супсенстат е икономическия сенстат в снет вид. Първопричината на икономическия супсенстат е скрита в икономическия сенстат, а икономическият
сенстат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
икономическия предмет] се разкрива чрез икономическия супсенстат [който е
вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икономическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сусенстатат са обектният икономически сусенстатат* (object economic susenstatate) (сусенстататът на икономическия обект) и
системният икономически сусенстатат* (system economic susenstatate)
(сусенстататът на икономическата система). На него отговаря понятието за сусенстататно икономическо богатство* (susenstatative economic wealth). Вж.
икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ (economic susenstatate) (ки) – във:
икономически сусенстатат;
икономически сусенстатат (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ* (economic susenstatate) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като цялостност от икономически сенстат (който е
вид типичен икономически интат) и икономически супсенстат (който е вид
типичен икономически екстат), като цялостност на негова сенстатна вътреш7
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на (скрита) и супсенстатна външна (разкрита) страна; сусенстататна (частична) цялостна конституираност (сусенстататна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в
т.ч. на икономическиs обект и на икономическаjd система, последната като
негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстататна (частична) цялостна типична икономическа конституираност* [susenstatative (partial) entire typical economic constitution /constitutivity/]
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономически сенстат и икономически супсенстат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); (частично) съвкупностно цялостно предназначение на типичния
икономически предмет. Сусенстататът е съвкупност от понятията за икономически диспозит и икономически сустит. Той е разновидност на типичния икономически контат. В границите на икономическия сусенстатат икономическият сенстат и икономическият супсенстат са относително различни сусенстататни степени (равнища) на конституираността на типичния икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical economic thing). Икономическият сенстат се снема в икономическия супсенстат: икономическият
супсенстат е икономическият сенстат в снет вид. Първопричината на икономическия супсенстат е скрита в икономическия сенстат, а икономическият
сенстат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическия супсенстат
[който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния
икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сусенстатат са обектният икономически сусенстатат* (object economic susenstatate) (сусенстататът на икономическия обект) и системният икономически сусенстатат* (system economic
susenstatate) (сусенстататът на икономическата система). Вж. икономически
сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ* (economic susenstatite) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически сенстит (който е вид икономически интит) и икономически супсенстит (който е вид икономически екстит), като цялостност на негова сенститна вътрешна (скрита) и супсенститна
външна (разкрита) страна; сусенстатитна (частична и единна) цялостна
конституираност (сусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и
8
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстатитна (частична и единна) цялостна икономическа конституираност* [susenstatitive (partial and
united) entire economic constitution /constitutivity/]; икономически сенстит и
икономически супсенстит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие
(на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно предназначение на икономическия предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икономически диспозит и икономически
сустит. Той е разновидност на икономическия контит. В границите на икономическия сусенстатит икономическият сенстит и икономическият супсенстит са относително различни сусенстатитни степени (равнища) на конституираността на икономическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the
economic thing). Икономическият сенстит се снема в икономическия супсенстит: икономическият супсенстит е икономическия сенстит в снет вид. Първопричината на икономическия супсенстит е скрита в икономическия сенстит, а
икономическият сенстит [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическия
супсенстит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сусенстатит са обектният икономически сусенстатит* (object economic susenstatite) (сусенстатитът на икономическия обект) и системният икономически сусенстатит* (system
economic susenstatite) (сусенстатитът на икономическата система). На него отговаря понятието за сусенстатитно икономическо богатство* (susenstatitive economic wealth).
Понятията, свързани с икономическия сусенстатит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
сусенсант
Икономически
дисустант

Икономически
смисъл

Икономически супсенс

Икономически
сусенсат
Икон. дисустификант

Икономически
сусенсит

Икономич.
диспозант
и иконом.
сустант

Иконом.
същност и
икон. субстанция

Иконом.
явление и
икон. суперстанта

Иконом.
диспозат
и иконом.
сустат

Икон. диспозит и
икон. сустит
Икономич.
дисустат
Икономич.
сусенстант

Икономически сенстат

Икономически супсенстат

Икон. дисустификат

Икономич.
сусенстат

Икономически
сусенстатат
Икономич.
сусенстинт
Икономич.
дисустит

Икономически сенстит

Икономически супсенстит

Икономич.
сусенстит
Икон. дисустифитит

Икономически
сусенстатит
Фиг. 1. Икономически сусенстатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ (economic susenstatite) (ки) – във:
икономически сусенстатит;
икономически сусенстатит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ* (economic susenstatite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като цялостност от икономически сенстит (който е
вид типичен икономически интит) и икономически супсенстит (който е вид
типичен икономически екстит), като цялостност на негова сенститна вътрешна (скрита) и супсенститна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); сусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (сусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстатитна
(частична и единна) цялостна типична икономическа конституираност*
[susenstatitive (partial and united) entire typical economic constitution
/constitutivity/]; икономически сенстит и икономически супсенстит в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно
предназначение на типичния икономически предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икономически диспозит и икономически сустит. Той е разновидност на типичния икономически контит. В границите на икономически
сусенстатит икономическияг сенстит и икономическият супсенстит са относително различни сусенстатитни степени (равнища) на конституираността на
типичния икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
economic thing). Икономическияг сенстит се снема в икономическия супсенстит: икономическият супсенстит е икономическия сенстит в снет вид. Първопричината на икономическия супсенстит е скрита в икономическия сенстит, а
икономическият сенстит [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическия супсенстит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Основни разновидности на икономическия сусенстатит са
11
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектният икономически сусенстатит* (object economic susenstatite) (сусенстатитът на икономическия обект) и системният икономически сусенстатит* (system economic susenstatite) (сусенстатитът на типичната икономическа система).
Понятията, свързани с икономическия сусенстатит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
сусенсант
Икономически
дисустант

Икономически
смисъл

Икономически супсенс

Икономически
сусенсат
Икон. дисустификант

Икономически
сусенсит

Икономич.
диспозант
и икономически сустант

Икон.
същност и
икон. субстанция

Иконом.
явление и
икон. суперстанта

Икономич.
диспозат и
икономически сустат

Икон. диспозит и
икон. сустит
Икономич.
дисустат
Икономич.
сусенстант

Икономически сенстат

Икономически супсенстат

Икон. дисустификат
Икономич.
сусенстат

Икономически
сусенстатат
Икономич.
сусенстинт

Икономич.
дисустит

Икономически сенстит

Икономически супсенстит

Икономич.
сусенстит
Икон. дисустифитит

Икономически
сусенстатит
Фиг. 1. Икономически сусенстатит (като разновидност на типичен ингредиент) и понятия,
свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ* (economic susenstint) (*) – общо понятие за икономически сенстит и икономически супсенстит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия сусенстит (последният в качеството му на двустепенна икономическа монада, в частност на
сусенститна двустепенна икономическа монада); общо понятие или за сусенстинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична
вътрешноприсъща конституираност), или за сусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икономическия предмет. Икономическият сусенстинт е разновидност на икономическия конант. Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ (economic susenstint) (ки) – във:
икономически сусенстинт;
икономически сусенстинт (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ* (economic susenstint) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – общо понятие за икономически сенстит и икономически супсенстит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия сусенстит (последният в качеството му на двустепенна типична икономическа монада, в частност на сусенститна двустепенна типична икономическа монада) (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); общо понятие или за сусенстинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична
вътрешноприсъща конституираност), или за сусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет. Икономическият сусенстинт е разновидност на типичния икономически конант. Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ* (economic susenstite), сусенститна
двустепенна икономическа монада, (*) – двустепенна икономическа монада
(двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сусенститна
двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономически сенстит и икономически супсенстит, между които има отношения
на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически предмет мо14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------же да се интерпретира като икономически сусенстит, т.е. като диалектически
противоречиво единство на сенстит [който е негова сенститна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, сенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го
среда] и супсенстит [който е негова супсенститна единна частична външна
(разкрита) конституираност, супсенститна единна частична външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икономическият сенстит е първичен и определящ по отношение на икономическия супсенстит; той едновременно е сенстит на икономическия предмет и начин на
имплициране на супсенстита на икономическия предмет. Икономическият
супсенстит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия сенстит;
той едновременно е супсенстит на икономическия предмет и начин на експлициране на сенстита на икономическия предмет. Икономическият сусенстит е
разновидност на икономическия конат. Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ (economic susenstite) (ки) – във:
икономически сусенстит;
икономически сусенстит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ* (economic susenstite) (като разновидност
на типичния диалектически икономически ингредиент), сусенститна двустепенна типична икономическа монада, (*) – двустепенна типична икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сусенститна двустепенна типична икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономически сенстит и икономически супсенстит, между
които има отношения на определящо и решаващо в икономиката (вж. типичен
диалектически икономически ингредиент). Всеки типичен икономически
предмет може да се интерпретира като икономически сусенстит, т.е. като диалектически противоречиво единство на сенстит [който е негова сенститна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, сенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и супсенстит [който е негова супсенститна единна
частична външна (разкрита) конституираност, супсенститна единна частична
външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въз15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------действия]. Икономическият сенстит е първичен и определящ по отношение на
икономическия супсенстит; той едновременно е сенстит на икономическия
предмет и начин на имплициране на супсенстита на типичния икономически
предмет. Икономическият супсенстит е вторичен и решаващ по отношение на
икономическия сенстит; той едновременно е супсенстит на типичния икономически предмет и начин на експлициране на сенстита на типичния икономически предмет. Икономическият сусенстит е разновидност на типичния икономически конат. Вж. икономически сусенстатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАНТ* (economic sustant) (съкратено от икономическа субстанция и икономическа суперстанта) (*) – общо понятие за икономическа субстанция и икономическа суперстанта, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия сустат (последният в
качеството му на двустепенна икономическа монада и същото като икономически спецификат). Икономическият сустант е една от разновидностите на
икономическия специсустант и на икономическия дисустант. Вж. икономически сустанти.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАНТ (economic sustant) (ки) – във:
икономически сустант;
типичен икономически сустант (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАНТИ* (economic sustants) (съкратено от икономически сустификанти), сустификатни икономически ингредиенти, (*) –
икономически ингредиенти на субстанциално-стратифицираната икономическа система* (substantially-stratified economic system); съставките на икономическия сустификат; същото като икономически страти на субстанциално-стратифицираната икономическа система. Различават се входен и изходен
икономически сустант. Входният икономически сустант* (input economic
sustant) [входният сустификатен икономически ингредиент* (input
sustificatical economic ingredient)] е входния икономически ингредиент на субстанциално-стратифицираната икономическа система. Изходният икономически сустант * (output economic sustant) [изходният сустификатен икономически ингредиент* (output sustificatical economic ingredient)] е изходният
икономически ингредиент на субстанциално-стратифицираната икономическа
система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато субстанциално-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент
се определя като имплицитен сустификатен икономически ингредиент*
(implicit sustificatical economic ingredient) [имплицитен икономически сустант * (implicit economic sustant)] или още като сустификатен икономически имплициент* (sustificatical economic implicient) и това е икономическата
субстанция, а изходният ингредиент – като експлицитен сустификатен
икономически ингредиент* (explicit sustificatical economic ingredient) [експлицитен икономически сустант* (explicit economic sustant)] или още като
сустификатен икономически експлициент* (sustificatical economic
explicient) и това е икономическата суперстанта. Затова пък, когато субстанциално-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен сустификатен икономически ингредиент (имплицитен икономически
сустант, сустификатен икономически имплициент) (икономическата субстанция), а входният ингредиент – като експлицитен сустификатен икономически
ингредиент (експлицитен икономически сустант, сустификатен икономически
експлициент) (икономическата суперстанта).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически сустанти* (individual
economic sustants), фирмени икономически сустанти* (firm economic
sustants), обществени икономически сустанти* (social economic sustants) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически сустанти* (microeconomic sustants), мезоикономически
сустанти* (mesoeconomic sustants), макроикономически сустанти* (macroeconomic sustants).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически сустанти се конституират още и съответстващите на последните
понятия за консуматорски сустанти* (consumptionary sustants), стопански
сустанти* (protoeconomic sustants), пазарно-икономически сустанти*
(marketly-economic sustants) и финансово-пазарно-икономически сустанти*
(financially-marketly-economic sustants). Общо за всички тях е понятието за
поддържащи сустанти* (sustenance /sustaining/ sustants) (за сустанти при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАТ* (economic sustate), икономически сустификат, сустатна двустепенна икономическа монада, (*) – вид двустепенна
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
имащ вида на икономически сустификат, така че е сустатна двустепенна
икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономическа субстанция и икономическа суперстанта, общо понятие за които е икономическият сустант и между които има отношения на определящо и решаващо в
икономиката. Той е една от разновидностите на икономическия специсустификант и на икономическия дисустатификант. Всеки икономически предмет
може да се интерпретира като икономически сустат, т.е. като диалектически
противоречиво единство на субстанция (която е негова специфатно вътрешно
състояние) и суперстанта (която е негова специфатно външно състояние).
Икономическата субстанция е първично и определящо по отношение на икономическата суперстанта; тя едновременно е субстанция на икономическия
предмет и субстанция на суперстантата на икономическия предмет. Икономическата суперстанта е вторична и решаваща по отношение на икономическата
субстанция; тя едновременно е суперстанта на икономическия предмет и суперстанта на субстанцията на икономическия предмет. Икономическата суперстанта е начинът на реализиране на икономическата субстанция. Вж. икономически битериорат и икономически сустанти.
Дадена икономическа субстанция може да се опредмети [това е сустационно икономическо опредметяване* (sustational economic objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване изобщо] в една или в
повече от една взаимодействащи си икономически суперстанти, като се предполага, че субстанцията се опредметява (се експлицира) с целия си обем във
всяка една от супертантите поотделно (по това икономическият сустат се отличава от икономическия специфат: при последния при опредметяването си
икономическото съдържание разпределя своя обема между различните еднотипови форми). С този преход невидимата и намираща се в дълбочина икономическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в
една или повече от една по-близки до видимостта икономически суперстанти.
Това е суперстантно опредметяване на икономическата субстанция, което показва, че икономическата суперстанта непосредствено е субстанциална икономическа суперстанта, че тя е непосредствена суперстанта на своята субстанция. Обратната на сустационното опредметяване трансформация (като сустационно разпредметяване на икономическите суперстанти в икономическа
субстанция) е сустационното икономическо интензиониране* (sustational
economic intensioning) (което е разновидност на икономическото интензиониране изобщо). То е субстанционно интензиониране на икономическата суперс18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танта (респ. суперстанти), което показва, че икономическата субстанция непосредствено е суперстантивна икономическа субстанция, че тя е непосредствена субстанция на своята суперстанта. Тук се разглежда случай на опредметяване на субстанцията в само една дадена суперстанта (суперстанта от
даден тип, изразяваща някакъв етап от икономическата еволюция).
Количеството на субстанцията SB на икономическия предмет като субстанция на дадената суперстанта в границите на икономическия сустат (на сустификата) се означава като сустатно-обща икономическа субстанция*
(sustatically-total economic substance) TSB. Функцията, която моделира сустационното икономическо интензиониране, е TSB = TSB(SP), където SP е количеството на икономическата суперстанта. Тя е функция на сустационното, значи и на субстанционното интензиониране на икономическата суперстанта, и
наред с това е функция на сустатно-общата субстанция. От нея се извежда
пределната субстанция на икономическата суперстанта* (marginal
substance of the economic superstant), която е първата производна
MSBsp (SP) =

∂TSB(SP)
∂SP

на функцията на сустатно-общата субстанция.
Дадената икономическа суперстанта (например фактор като съставно понятие), в което се опредметява икономическата субстанция, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икономическата
суперстанта [например различни видове (респ. разновидности) на фактора],
като дадената суперстанта е разпределиля своя обем между тях. Тогава при
опредметяването и икономическата субстанция разпределя обема си между
различните видове на суперстантата. Ако дадената суперстанта е представена
от един вид, тогава е налице едновидово сустационно икономическо опредметяване* (one-species sustational economic objectification), при два вида на
суперстантата – двувидово сустационно икономическо опредметяване*
(two-species sustational economic objectification), при три вида – тривидово
сустационно икономическо опредметяване* (three-species sustational economic objectification) , при повече от три вида – многовидово сустационно
икономическо опредметяване* (muitispecies sustational economic objectification). Съответстващите на тях разновидности на сустационното икономическо
интензиониране са: едновидово сустационно икономическо интензиониране* (one-species sustational economic intensioning), двувидово сустационно
икономическо интензиониране* (two-species sustational economic intension19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ing), тривидово сустационно икономическо интензиониране* (three-species
sustational economic intensioning), многовидово сустационно икономическо
интензиониране* (multispecies sustational economic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото сустационно икономическо
интензиониране (тя е функцията на сустатно-общата икономическа субстанция при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз
TSB = TSB(SP), от който се извежда съответстващата й пределна субстанция
на икономическата суперстанта
MSBsp (SP) =

∂TSB(SP)
.
∂SP

Функцията, която моделира двувидовото сустационно икономическо интензиониране (функцията на сустатно-общата икономическа субстанция при двувидовото интензиниране), е
TSB = TSB(SP1 , SP2 ),

където SP1 е първият вид на икономическата суперстанта, а SP2 е вторият нейн
вид (тук TSB е обща субстанция на първия и втория вид суперстанта). Тя е
функция на сустационното, значи и на субстанционното интензиониране на
икономическите суперстанти, в т.ч. на субстанционното интензиониране на
първия и това на втория вид на суперстантата. От нея се извеждат пределната
субстанция на първия вид на икономическата суперстанта* (marginal
substance of the first-species economic superstant)
MSBsp1 (SP1 , SP2 ) =

∂TSB(SP1 , SP2 )
∂SP1

и пределната субстанция на втория вид на икономическата суперстанта* (marginal substance of the second-species economic superstant)
MSBsp2 (SP1 , SP2 ) =

∂TSB(SP1 , SP2 )
.
∂SP2

Те са първи частни производни на функцията на сустатно-общата субстанция.
Обемът на една и съща икономическа субстанция може да се прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадената суперстанта. Затова при
непроменена (постоянна) величина на сустатно-общата субстанция съществува заместване между първия и втория вид на суперстантата, като техните
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез сустатната крива на безразличието на икономическата субстанция*
(sustatic indifference curve of the economic substance) ICSB-SUS.
Функцията на сустатно-общата икономическа субстанция
TSB = TSB(SP1 , SP2 )

не се променя с движението на точка по сустатната (сустификатната) крива на
безразличето на икономическата субстанция ICSB-SUS. Затова уравнението на
кривата ICSB-SUS при дадено постоянно равнище на сустатно-общата икономическа субстанция е
TSB(SP1 , SP2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икономическата суперстанта, имащи посочената еднаква (постоянна) сустатно-обща икономическа субстанция
TSB(SP1 , SP2 ) = const.

С движението на точка по сустатната крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-SUS, която е низходяща, количествата на първия и втория
вид на дадената икономическа суперстанта се променят в противоположна посока като увеличаването на едната замества намаляването на другата. Положението, че една и съща субстанция може да съответства на различни комбинации на видовете на суперстантата обаче не означава, че при използване на тези
видове се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на суперстантата
(dSP1 , dSP2 ) (т.е. при движение на точка по сустатната крива на безразличето
на икономическата суперстанта ICSB-SUS) прирастът на функцията на сустатнообщата икономическа суперстанта е нейният пълен диференциал
dTSB(SP1 , SP2 ) = MSBsp1 (SP1 , SP2 )dSP1 + MSBsp2 (SP1 , SP2 )dSP2

или, което е същото,
dTSB(SP1 , SP2 ) =

∂TSB(SP1 , SP2 )
∂TSB(SP1 , SP2 )
dSP1 +
dSP2 .
∂SP1
∂SP2

Когато измененията в количествата на двата вида на икономическата суперстанта се извършва в рамките на дадена сустатна крива на безразличието на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата субстанция, диференциалният прираст на функцията на сустатно-общата субстанция е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на субстанцията запазва непроменена
тяхната сустатно-обща субстанция:
dTSB(SP1 , SP2 ) =
= MSBsp1 (SP1 , SP2 )dSP1 + MSBsp2 (SP1 , SP2 )dSP2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстанциално-еквивалентно
заместване на видовете на икономическата суперстанта* (substantiallyequivalent substitution of the species economic superstant). То е субстанциалноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на сустатно-общата икономическа субстанция
MSBsp1 (SP1 , SP2 )dSP1 и MSBsp2 (SP1 , SP2 )dSP2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на сустатно-общата събстанция,
по отношение на което се конституира сустатната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстанциално-еквивалентното заместване на видовете на икономическата субстанция* (marginal rate of the
substantially-equivalent substitution of the species economic superstant)
MRSBSsp12 =
=−

MSBsp1 (SP1 , SP2 )
dSP2
=−
=
dSP1
MSBsp2 (SP1 , SP2 )

∂TSB(SP1 , SP2 ) ∂TSB(SP1 , SP2 )
:
.
∂SP1
∂SP2

dSP2
dSP1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на суперстантата (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

[

]

Тя е отрицателна величина MRSBSsp12 < 0 и е равна на отношението

−

MSBsp1 (SP1 , SP2 )
MSBsp2 (SP1 , SP2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните субстанции на двата вида на суперстантата. Пределната
норма MRSBSsp12 показва към определена точка от сустатната крива на безразличието на икономическата субстанция ICSB-SUS с колко единици трябва да
се намали обемът на втория вид на суперстантата, което да позволи да се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната сустатнообща субстанция да остане постоянна величина.
Функцията на сустатно-общата икономическа субстанция е
TSB = TSB(SP1 , SP2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическата субстанция на О. Хесе* (Hesse matrix
of the economic substance) H (SB) sp12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (SB) sp12

 ∂ 2 TSB(SP1 , SP2 ) ∂ 2 TSB(SP1 , SP2 ) 


,
2
∂
SP
∂
SP
∂
SP
 > 0.
1
2
1
=  2
2
∂ TSB(SP1 , SP2 ) ∂ TSB(SP1 , SP2 ) 
,


2
∂
SP
∂
SP
∂
SP
2
1


2

Матрицата на икономическата субстанция на О. Хесе H (SB) sp12 изцяло положително определена, тъй като сустационното интензиониране е винаги ускорено сустационно икономическо интензиониране* (accelerated sustational
economic intensioning), което е обусловено от икономическата природа на субстанцията и суперстантата. Включените в нейния главен диагонал елементи с
положителни значения
∂ 2 TSB(SP1 , SP2 )
∂ 2 TSB(SP1 , SP2 )
> 0,
>0
∂SP12
∂SP22

показват, че пределната субстанция на даден вид на икономическата суперстанта се увеличава с нейното (на суперстантата) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала сустатна крива на безразличието на икономическата субстанция* (convex sustatic indifference curve
of the economic substance) ICSB-SUS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона
за нарастващата пределна субстанция на икономическата суперстанта*
(law of the marginal substance increasing of the economic superstant). Законът за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нарастващата пределна субстанция е друг израз на ускореното насищане при
изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на суперстантата. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид
на икономическата суперстанта (при постоянни други условия, в т.ч. и при
постоянни останалите видове на суперстантата) неговата сустатно-обща икономическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейната пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане.
Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на суперстантата, всяка следваща единица прираст на първия вид на суперстантата изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията, както и при постоянно равнище на първия вид на суперстантата, всяка следваща единица прираст на втория вид на суперстантата също изисква изчерпването на все по-големи порции
от субстанцията. Законът за нарастващата пределна субстанция на икономическата суперстанта е валиден за всеки произволен брой на видовете на суперстантата, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икономическата суперстанта тя става все по-ефективна в представляването на икономическата си субстанция.
Количество на втория вид
икономическа суперстанта
SP2
ICSB-SUS

0

SP1
Количество на първия вид
икономическа суперстанта

Фиг. 1. Изпъкнала сустатна крива на безразличието на икономическата субстанция
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически сустат* (individual
economic sustate), фирмен икономически сустат* (firm economic sustate), обществен икономически сустат* (social economic sustate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически сустат* (microeconomic sustate), мезоикономически сустат*
(mesoeconomic sustate), макроикономически сустат* (macroeconomic sustate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически сустат се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски сустат* (consumptionary sustate), стопански сустат* (protoeconomic sustate), пазарно-икономически сустат* (marketlyeconomic sustate) и финансово-пазарно-икономически сустат* (financiallymarketly-economic sustate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ
сустат* (sustenance /sustaining/ sustate) (за сустат при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАТ (economic sustate) (ки) – във:
икономически сустат;
типичен икономически сустат (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАТАНТ* (economic sustatant) – вж. релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАТАТ* (economic sustatate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТАТИТ* (economic sustatite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИАКТИВ* (economic sustiasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОЗИТ* (economic sustidisposite) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОЗИТ (economic sustidisposite) (ки) –
във:
икономически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОТИТ* (economic sustidispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИКОНТИВ* (economic susticonassets) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИТИТ* (economic sustispecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИФИТ* (economic sustispecifite) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИФИТ (economic sustispecifite) (ки) –
във:
икономически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИТ* (economic sustite) (*) – икономически предмет като цялостност от икономическа субстанция (която е вид икономически
институтит) и икономическа суперстанта (която е вид икономически ексститутит), като цялостност на негова субстанциална вътрешна (скрита) и
суперстантна външна (разкрита) страна; суститна цялостна конституираност (суститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на
икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още суститна единична цялостна икономическа конституираност* (sustitive single entire economic constitution /constitutivity/); икономическа субстанция и икономическа суперстанта в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно същество (основание) на икономическия предмет.
Разновидност е на икономическия конститутит. В границите на икономическия сустит икономическата субстанция и икономическата суперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на
икономическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the economic thing).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическата субстанция се снема в икономическата суперстанта: икономическата суперстанта е икономическата субстанция в снет вид. Първопричината на икономическата суперстанта е скрита в икономическата субстанция, а
икономическата субсгтанция [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическата суперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сустит са обектният икономически сустит* (object economic sustite) (суститът на икономическия обект)
и системният икономически сустит* (system economic sustite) (суститът на
икономическата система). На него отговаря понятието за суститно икономическо богатство* (sustitive economic wealth).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИТ (economic sustite) (ки) – във:
икономически сустит;
икономически сустит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически сустит (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИТ* (economic sustite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически
предмет като цялостност от икономическа субстанция (която е вид типичен
икономически институтит) и икономическа суперстанта (която е вид типичен икономически ексститутит), като цялостност на негова субстанциална
вътрешна (скрита) и суперстантна външна (разкрита) страна; суститна цялостна конституираност (суститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суститна единична
цялостна типична икономическа конституираност* (sustitive single entire
typical economic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономическа субстанция и икономическа суперстанта в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно същество (основание) на типичния икономически предмет. Разновидност е на типичния икономически конститутит. В границите на икономическия сустит ико27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата субстанция и икономическата суперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на типичния
икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical economic
thing). Икономическата субстанция се снема в икономическата суперстанта:
икономическата суперстанта е икономическата субстанция в снет вид. Първопричината на икономическата суперстанта е скрита в икономическата субстанция, а икономическата субстанция [която е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на икономическия предмет] се разкрива чрез
икономическата суперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Основни разновидности на икономическия сустит са обектният икономически сустит* (object economic sustite) (суститът на икономическия обект) и системният икономически сустит* (system economic sustite)
(суститът на икономическата система).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИФЕНОМЕН* (economic sustiphenomenon) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИФЕНОМЕН (economic sustiphenomenon) (ки) –
във:
икономически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИФИКАТ* (economic sustificate), субстанциалностратификационен икономически ингредиентификат, (*) – икономически
ингредиентификат на субстанциално-стратифицираната икономическа
система* (substantially-stratified economic system); двойка от входен икономически ингредиент и изходен икономически ингредиент на дадена елементарна
(без вътрешни междинни преобразования) субстанциално-стратифицирана
икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически сустификатор* (economic
sustificator) [сустификатен икономически оператор* (sustificatical economic
operator)]. По-сложна субстанциално-стратифицирана икономическа система
може да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икономически оператори се обедини в един общ икономически сустификатор. Така
че субстанциално-стратифицираната (сустификатната) икономическа система
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е съставена от икономическия сустификат и икономическия сустификатор,
който задава субстанциално-стратификационното икономическо преобразование* (substantially-stratificational economic transformation) между входа и
изхода на системата. Входен и изходен икономически ингредиент на сустификатната икономическа система могат да бъдат съответно както икономическата субстанция и икономическата суперстанта, така и обратно – икономическата суперстанта и икономическата субстанция.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически сустификат* (individual
economic sustificate), фирмен икономически сустификат* (firm economic sustificate), обществен икономически сустификат* (social economic sustificate)
и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически сустификат* (microeconomic sustificate), мезоикономически сустификат* (mesoeconomic sustificate), макроикономически сустификат* (macroeconomic sustificate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически сустификат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски сустификат* (consumptionary sustificate),
стопански сустификат* (protoeconomic sustificate), пазарно-икономически
сустификат* (marketly-economic sustificate) и финансово-пазарноикономически сустификат* (financially-marketly-economic sustificate). Общо
за всички тях е понятието за поддържащ сустификат* (sustenance /sustaining/
sustificate) (за сустификат при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТИФИКАТ (economic sustificate) (ки) – във:
икономически сустификат;
типичен икономически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАНТ* (economic sustrant) (съкратено от икономически субстрат и икономически суперстрат), икономически специсустант, (*) – общо понятие за икономически субстрат и икономически суперстрат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия сустрат (последният в качеството му на двустепенна икономическа
монада, в частност на сустратна двустепенна икономическа монада). Разновидност е на понятието за икономически реалитант. Тъй като икономическият
субстрат е общо понятие за икономическо съдържание и икономическа субс29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танция, а икономическият суперстрат е общо понятие за икономическа форма
и икономическа суперстранта, икономическият сустрант е общо понятие за
съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икономиката и затова се покрива с понятието за икономически специсустант.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАНТ (economic sustrant) (ки) – във:
икономически сустрант;
типичен икономически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТ* (economic sustrate), сустратна двустепенна
икономическа монада, (*) – двустепенна икономическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е сустратна двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономически субстрат и икономически суперстрат (последното същото като икономическа супформа), между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Разновидност е на понятието за икономически реалитат. Всеки икономически предмет може да се интерпретира като икономически сустрат, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстрат (който е негова вътрешна сустратна основа) и суперстрат (който е негова външна сустратна основа). Икономическият субстрат е първичен и определящ по отношение на икономическия суперстрат; той едновременно е субстрат на икономическия предмет и субстрат на суперстрата на икономическия предмет. Икономическият
суперстрат е вторичен и решаващ по отношение на икономическия субстрат;
той едновременно е суперстрат на икономическия предмет и суперстрат на
субстрата на икономическия предмет.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТ (economic sustrate) (ки) – във:
икономически сустрат;
типичен икономически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАНТ* (economic sustratant) (*) – общо понятие за икономически субстратат и икономически суперстратат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия сустратат
(последният в качеството му на двустепенна икономическа дуада, в частност
на сустрататна двустепенна икономическа дуада). Разновидност е на понятието за икономически реалититант.
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАНТ (economic sustratant) (ки) – във:
икономически сустратант;
типичен икономически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТ* (economic sustratate) (съкратено от икономически субстратат и икономически суперстратат), сустрататна
двустепенна икономическа дуада, икономически специсустификат, (*) –
двустепенна икономическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е сустрататна двустепенна икономическа дуада), състояща
се от взаимодействащи си (а) икономически субстратат (последният от своя
страна съставен от икономическото съдържание и икономическата субстанция) и (б) икономически суперстратат (последният от своя страна съставен от
икономическата форма и икономическата суперстанта), между които (а) и
(б) има отношения на определящо и решаващо в икономиката (всяка една от
тези две съставни части е едностепенна икономическа дуада). В това се качество икономическият сустратат е едносъставна двустепенна икономическа
дуада* (one-complex two-stage economic duad) (вж. двустепенна икономическа
дуада), състояща се от четири елемента (съдържание, субстанция, форма и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икономическо понятие. Наред
с това, обаче, икономическият сустратат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икономическа монада* (two-complex two-stage economic
monad) (вж. двустепенна икономическа монада), състояща се от два елемента
(субстратат и суперстратат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икономическо понятие. Икономическият сустратат е разновидност на понятието за икономически реалититат. Всеки икономически предмет може да се
интерпретира като икономически сустратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстратат (който е негова вътрешна сустрататна основа) и
суперстратат (който е негова външна сустрататна основа). Икономическият
субстратат е първичен и определящ по отношение на икономическия суперстратат; той едновременно е субстратат на икономическия предмет и субстратат
на суперстратата на икономическия предмет. Икономическият суперстратат е
вторичен и решаващ по отношение на икономическия субстратат; той едновременно е суперстратат на икономическия предмет и суперстратат на субстратата на икономическия предмет. Икономическият сустратат се покрива с икономическия специсустификат, тъй като и двете понятия представляват една и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съща двустепенна икономическа дуада (в първия случай като монада от две
едностепенни дуади, а във втория – като дуада от две двустепенни монади).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТ (economic sustratate) (ки) – във:
икономически сустратат;
типичен икономически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ* (economic sustratatate) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически субстратат (който е вид
икономически интат) и икономически суперстратат (който е вид икономически екстат), като цялостност на негова субстрататана вътрешна (скрита) и
суперстрататна външна (разкрита) страна; сустратататна (частична) цялостна конституираност (сустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия
обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустратататна (частична) цялостна икономическа конституираност* [sustratatative (partial) entire
economic constitution /constitutivity/]; икономически субстратат и икономически
суперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икономическия предмет. Сустратататът е съвкупност от понятията за икономически специфит и икономически сустит. Той
е разновидност на икономическия контат. В границите на икономическия сустрататат икономическият субстратат и икономическият суперстратат са относително различни сустратататни степени (равнища) на конституираността
на икономическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the economic thing).
Икономическият субстратат се снема в икономическия суперстратат: икономическият суперстратат е икономическия субстратат в снет вид. Първопричината на икономическия суперстратат е скрита в икономическия субстратат, а
икономическият субстратат [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическия
суперстратат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сустрататат са обектният икономически сустрататат* (object economic sustratatate) (сустратататът на икономическия обект) и системният икономически сустрататат* (system
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic sustratatate) (сустратататът на икономическата система). На него отговаря понятието за сустратататно икономическо богатство* (sustratatative economic wealth). Вж. икономически сустрататит.

ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ (economic sustratatate) (ки) – във:
икономически сустрататат;
икономически сустрататат (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ* (economic sustratatate) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като цялостност от икономически субстратат (който
е вид типичен икономически интат) и икономически суперстратат (който е
вид типичен икономически екстат), като цялостност на негова субстрататана
вътрешна (скрита) и суперстрататна външна (разкрита) страна; сустратататна (частична) цялостна конституираност (сустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически
предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още сустратататна (частична) цялостна типична икономическа
конституираност* [sustratatative (partial) entire typical economic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономически субстратат и икономически суперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие
на типичния икономически предмет. Сустратататът е съвкупност от понятията
за икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност на
типичния икономически контат. В границите на икономическия сустрататат
икономическият субстратат и икономическият суперстратат са относително
различни сустратататни степени (равнища) на конституираността на типичния икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
economic thing). Икономическият субстратат се снема в икономическия суперстратат: икономическият суперстратат е икономическия субстратат в снет вид.
Първопричината на икономическия суперстратат е скрита в икономическия
субстратат, а икономическият субстратат [който е вид първична (примитивна)
33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и определяща конституираност на типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическия суперстратат [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия
сустрататат са обектният икономически сустрататат* (object economic
sustratatate) (сустратататът на икономическия обект) и системният икономически сустрататат* (system economic sustratatate) (сустратататът на икономическата система). Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ* (economic sustratatite) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически субстратит (който е вид
икономически интит) и икономически суперстратит (който е вид икономически екстит), като цялостност на негова субстратитна вътрешна (скрита) и
суперстратитна външна (разкрита) страна; сустрататитна (частична и
единна) цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на
икономическия обект и на икономическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустрататитна (частична и единна) цялостна икономическа конституираност*
[sustratatitive (partial and united) entire economic constitution /constitutivity/]; икономически субстратит и икономически суперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); единна (частична) цялостна основа на икономическия предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност на икономическия контит.
В границите на икономическия сустрататит икономическият субстратит и икономическият суперстратит са относително различни сустрататитни степени
(равнища) на конституираността на икономическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the economic thing). Икономическият субстратит се снема в
икономическия суперстратит: икономическият суперстратит е икономическия
субстратит в снет вид. Първопричината на икономическия суперстратит е
скрита в икономическия субстратит, а икономическият субстратит [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия
предмет] се разкрива чрез икономическия суперстратит [който е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сустрататит са обектният икономически сустрататит* (object
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic sustratatite) (сустрататитът на икономическия обект) и системният
икономически сустрататит* (system economic sustratatite) (сустрататитът
на икономическата система). На него отговаря понятието за сустрататитно
икономическо богатство* (sustratatitive economic wealth).
Понятията, свързани с икономическия сустрататит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
сустрант
Икономически
специсустант

Икономически субстрат

Икономически суперстрат

Икономически
сустрат
Икон. специсустификант

Икономически
сустрит

Икон. специфант и
иконом
сустант

Ик. съдържание
и ик. субстанция

Иконом.
форма и
икон. суперстанта

Иконом.
специфат
и иконом.
сустат

Икон. специфит
и икон. сустит
Икон. специсустат
Икон. сустратант

Икономически субстратат

Икономически суперстратат

Икон. специсустификат

Икономич.
сустратат

Икономически
сустрататат
Икон. сустратинт
Икон. специсустит

Икономически субстратит

Икономически суперстратит

Икономич.
сустратит
Икон. специсустифитит

Икономически
сустрататит
Фиг. 1. Икономически сустрататит и понятия, свързани с него (всички те са основни термини
и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ (economic sustratatite) (ки) – във:
икономически сустрататит;
икономически сустрататит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ* (economic sustratatite) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен
икономически предмет като цялостност от икономически субстратит (който
е вид типичен икономически интит) и икономически суперстратит (който е
вид типичен икономически екстит), като цялостност на негова субстратитна
вътрешна (скрита) и суперстратитна външна (разкрита) страна (вж. типичен
диалектически икономически ингредиент); сустрататитна (частична и
единна) цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в
т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като
негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустрататитна (частична и единна) цялостна типична икономическа конституираност* [sustratatitive (partial and united) entire typical economic
constitution /constitutivity/]; икономически субстратит и икономически суперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна основа на типичния икономически предмет. Сустрататитът е
единство на понятията за икономически специфит и икономически сустит.
Той е разновидност на типичния икономически контит. В границите на икономическия сустрататит икономическият субстратит и икономическият суперстратит са относително различни сустрататитни степени (равнища) на конституираността на типичния икономически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical economic thing). Икономическият субстратит се
снема в икономическия суперстратит: икономическият суперстратит е икономическия субстратит в снет вид. Първопричината на икономическия суперстратит е скрита в икономическия субстратит, а икономическият субстратит
[който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическия суперстратит
[който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния
икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основ37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни разновидности на икономическия сустрататит са обектният икономически сустрататит* (object economic sustratatite) (сустрататитът на икономическия обект) и системният икономически сустрататит* (system economic
sustratatite) (сустрататитът на икономическата система).
Понятията, свързани с икономическия сустрататит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
сустрант
Икономически
специсустант

Икономически субстрат

Икономически суперстрат

Икономически
сустрат
Икон. специсустификант

Икономически
сустрит

Икономич.
специфант
и икономически сустант

Ик. съдържание
и ик. субстанция

Иконом.
форма и
икон. суперстанта

Икономич.
специфат и
икономически сустат

Икон. специфит
и икон. сустит
Икон. специсустат
Икономич.
сустратант

Икономически субстратат

Икономически суперстратат

Икон. специсустификат
Икономич.
сустратат

Икономически
сустрататат
Икономич.
сустратинт

Икон. специсустит

Икономически субстратит

Икономически суперстратит

Икономич.
сустратит
Икон. специсустифитит

Икономически
сустрататит
Фиг. 1. Икономически сустрататит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ* (economic sustratint) (*) – общо понятие за икономически субстратит и икономически суперстратит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икономическия сустратит
(последният в качеството му на двустепенна икономическа монада, в частност
на сустратитна двустепенна икономическа монада); общо понятие или за
сустратинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна
частична вътрешноприсъща конституираност), или за сустратинтна (единна
частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена
конституираност) на икономическия предмет. Икономическият сустратинт е
разновидност на икономическия конант. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ (economic sustratint) (ки) – във:
икономически сустратинт;
икономически сустратинт (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ* (economic sustratint) (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – общо понятие за икономически субстратит и икономически суперстратит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икономическия сустратит (последният в качеството му на двустепенна типична икономическа монада, в частност на сустратитна двустепенна типична икономическа монада)
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент); общо понятие или за
сустратинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна
частична вътрешноприсъща конституираност), или за сустратинтна (единна
частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена
конституираност) на типичния икономически предмет. Икономическият
сустратинт е разновидност на типичния икономически конант. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ* (economic sustratite), сустратитна двустепенна икономическа монада, (*) – двустепенна икономическа монада
(двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сустратитна
двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икономически субстратит и икономически суперстратит, между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет може да се интерпретира като икономически сустратит, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстратит [който е негова субстратитна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, субстратитна
единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и суперстратит [който е негова суперстратитна единна частична външна (разкрита) конституираност, суперстратитна
единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икономическият субстратит е първичен и определящ по отношение на икономическия суперстратит; той едновременно е субстратит на икономическия предмет и начин на имплициране на суперстратита
на икономическия предмет. Икономическият суперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия субстратит; той едновременно е суперстратит на икономическия предмет и начин на експлициране на субстратита на
икономическия предмет. Икономическият сустратит е разновидност на икономическия конат. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ (economic sustratite) (ки) – във:
икономически сустратит;
икономически сустратит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ* (economic sustratite) (като разновидност
на типичния диалектически икономически ингредиент), сустратитна двустепенна типична икономическа монада, (*) – двустепенна типична икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е
сустратитна двустепенна типична икономическа монада), състояща се от
взаимодействащи си икономически субстратит и икономически суперстратит, между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент). Всеки типичен икономически предмет може да се интерпретира като икономически сустратит,
т.е. като диалектически противоречиво единство на субстратит [който е негова
субстратитна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, субстратитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови
въздействия върху заобикалящата го среда] и суперстратит [който е негова суперстратитна единна частична външна (разкрита) конституираност, суперстра41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икономическият субстратит е първичен и
определящ по отношение на икономическия суперстратит; той едновременно е
субстратит на типичния икономически предмет и начин на имплициране на
суперстратита на типичния икономически предмет. Икономическият суперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия субстратит; той
едновременно е суперстратит на типичния икономически предмет и начин на
експлициране на субстратита на типичния икономически предмет. Икономическият сустратит е разновидност на типичния икономически конат. Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ* (economic sustrite) (*) – икономически предмет като цялостност от икономически субстрат (който е вид икономически
интуит) и икономически суперстрат (който е вид икономически екстуит)
(същото като икономическа супформа), като цялостност на негова субстратностна вътрешна (скрита) и суперстратна външна (разкрита) страна; сустритна (частична) цялостна конституираност (сустритна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на
икономическия обект и на икономическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустритна
(частична) цялостна икономическа конституираност* (sustritive partial
entire economic constitution /constitutivity/); икономически субстрат и икономически суперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две
икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична)
цялостна основа на икономическия предмет. Сустритът е общо понятие за
икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност е на
икономическия контуит. В границите на икономическия сустрит икономическият субстрат и икономическият суперстрат са относително различни сустритни степени (равнища) на конституираността на икономическия предмет*
(constitution /constitutivity/ of the economic thing). Икономическият субстрат се
снема в икономическия суперстрат: икономическият суперстрат е икономическия субстрат в снет вид. Първопричината на икономическия суперстрат е
скрита в икономическия субстрат, а икономическият субстрат [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия
предмет] се разкрива чрез икономическия суперстрат [който е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на иконо42
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия сустрит са обектният икономически сустрит* (object economic
sustrite) (сустритът на икономическия обект) и системният икономически
сустрит* (system economic sustrite) (сустритът на икономическата система).
На него отговаря понятието за сустритно икономическо богатство* (sustrite
economic wealth). Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ (economic sustrite) (ки) – във:
икономически сустрит;
икономически сустрит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ* (economic sustrite) (като разновидност на
типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически предмет като цялостност от икономически субстрат (който е вид типичен икономически интуит) и икономически суперстрат (който е вид типичен икономически екстуит) (същото като икономическа супформа), като цялостност на негова субстратностна вътрешна (скрита) и суперстратна външна
(разкрита) страна; сустритна (частична) цялостна конституираност (сустритна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустритна (частична) цялостна типична икономическа конституираност* (sustritive partial entire typical economic
constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); икономически субстрат и икономически суперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икономически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна основа на типичния икономически предмет. Сустритът е общо понятие за икономически специфит и икономически сустит. Той е разновидност е на типичния икономически контуит. В границите на икономическия сустрит икономическият субстрат и икономическият суперстрат са относително различни сустритни степени
(равнища) на конституираността на типичния икономически предмет*
(constitution /constitutivity/ of the typical economic thing). Иикономическият субстрат се снема в икономическия суперстрат: икономическият суперстрат е
икономически субстрат в снет вид. Първопричината на икономическия суперс43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трат е скрита в икономическия субстрат, а икономическия субстрат [който е
вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икономически предмет] се разкрива чрез икономическия суперстрат [който е вид
вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икономически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия сустрит са обектният икономически сустрит*
(object economic sustrite) (сустритът на икономическия обект) и системният
икономически сустрит* (system economic sustrite) (сустритът на икономическата система). Вж. икономически сустрататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЩИНИ* (economic matters), същинни икономически ингредиенти, (*) – икономически ингредиенти на същинностратифицираната икономическа система (на същинната икономическа
система); съставките на икономическия есконтентат; същото като икономически страти на същинно-стратифицираната икономическа система; една от
разновидностите на икономическите характерификанти и на икономическите
стратификанти. Различават се входна и изходна икономическа същина.
Входната икономическа същина* (input economic matter) [входният същинен икономически ингредиент* (input matterial economic ingredient)] е входния
икономически ингредиент на същинно-стратифицираната икономическа система. Изходната икономическа същина* (output economic matter) [изходният
същинен икономически ингредиент* (output matteral economic ingredient)] е
изходният икономически ингредиент на същинно-стратифицираната икономическа система.
Когато същинно-стратифицираната система е експлицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент се определя
като имплицитен същинен икономически ингредиент* (implicit matterial
economic ingredient) [имплицитна икономическа същина* (implicit economic
matter)] или още като същинен икономически имплициент* (matterial
economic implicient) и това е икономическата същност, а изходният ингредиент – като експлицитен същинен икономически ингредиент* (explicit
matterial economic ingredient) [експлицитна икономическа същина* (explicit
economic matter)] или още като същинен икономически експлициент*
(matterial economic explicient) и това е икономическото съдържание. Затова
пък, когато същинно-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система нейният изходен ингредиент се определя
като имплицитен същинен икономически ингредиент (имплицитна икономи44
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до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа същина, същинен икономически имплициент) (икономическата същност), а входният ингредиент – като експлицитен същинен икономически ингредиент (експлицитна икономическа същина, същинен икономически експлициент) (икономическото съдържание).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически същини* (individual
economic matters), фирмени икономически същини* (firm economic matters),
обществени икономически същини* (social economic matters) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически същини* (microeconomic matters), мезоикономически същини*
(mesoeconomic matters), макроикономически същини* (macroeconomic
matters).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически същини се конституират още и съответстващите на последните
понятия за консуматорски същини* (consumptionary matters), стопански същини* (protoeconomic matters), пазарно-икономически същини* (marketlyeconomic matters) и финансово-пазарно-икономически същини* (financiallymarketly-economic matters). Общо за всички тях е понятието за поддържащи
същини* (sustenance /sustaining/ matters) (за същини при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ (economic union) (в межд.) – етап в развитието на
икономическата интеграция (в межд.) [вж. етап на икономическата интеграция (в межд.)], чиято интеграционна характеристика (в межд.) [включвайки интеграционната характеристика на паричния съюз (в межд.)] е трайното
фиксиране на взаимните валутни курсове (в межд.), напълно свободното движение на финансовия капитал в рамките на съюза, провеждането на обща и
единни бюджетна поликита (в макр.), парична политика (в макр.) и валутнокурсова политика (в межд.).
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ (economic union) (ки) – във:
икономически и валутен съюз (в межд.);
икономически съюз (в межд.).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТАНТ* (economic tendentant) (*) – общо понятие за икономически индистит и икономически посибитит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия тендентат
(последният в качеството му на двустепенна икономическа монада); икономическо понятие, отразяващо положението, че даден икономически ингредиент
45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или е насочена икономическа необходимост, или е насочена икономическа
възможност. Вж. икономически тендентит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТАТ* (economic tendentate) (*) – вид двустепенна икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икономически индистит и икономически посибитит, общо понятие за които е икономическият тендентант и
между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически ингредиент може да с е интерпретира като икономически
тендентат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икономически
индистит (който е негова индиститна вътрешна насоченост) и икономически
посибитит (който е негова посибититна външна насоченост). Икономическият
индистит е първичен и определящ по отношение на икономическия посибитит;
той едновременно е индистит на икономическия ингредиент и индистит на посибитита на икономическия ингредиент. Икономическият посибитит е вторичен и решаващ по отношение на икономическия индистит; той едновременно е
посибитит на икономическия ингредиент и посибитит на индистита на икономическия ингредиент. Икономическият посибитит е начинът на мотивиране на
икономическия индистит. Вж. икономически тендентит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ* (economic tendentite) (*) – икономическа
тенденция, интерпретирана като икономически ингредиент; икономически индистит и икономически посибитит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономически индистит и икономически
тендентит); икономическо понятие, отразяващо положението, че даден икономически ингредиент насочено се осъществява в икономическата реалност.
Икономическата насоченост (economic tendencity) (като основа на тендентита на икономическия ингредиент) произтича от икономическия индистит и се
мотивира чрез икономическия посибитит. Икономическият тендентит е една
от вътрешните характеристики, които изграждат икономическия вераситит [в
качеството му на реализиран икономически вераситит* (fulfilled economic
veracitite)], последният установяващ реализираната адекватност* (fulfilled
adequacy) на икономическия ингредиент с икономическия субстантит (вж. фиг.
1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икономически
субстантит

Икономически
реализитит

Икономически
вераситит

Икономически
феазитит

Икономически
релиабитит

Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
вераситит

Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически тендентит и неговото място при характеризирането и верифицирането на
икономическия вераситит

Икономическият тендентит е вътрешна реализирана автентичност*
(internal fulfiled genuineness) (вътрешно-присъща реализирана автентичност)
[или още вътрешна реализирана икономическа автентичност* (internal ful47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fulfilled economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икономическия
вераситит, докато икономическият реализитит е външна реализирана автентичност* (external fulfilled genuineness) (външно-присъща реализирана
автентичност) [или още външна реализирана икономическа автентичност*
(external fulfiled economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическия вераситит и е начин на узаконяване на икономическия тендентит
[накратко – начин на икономическо узаконяване* (economic regularization
mode)], където икономическият вераситит се разглежда като диалектическо
единство на икономически тендентит и икономически реализитит. Икономическият тендентит е тендентит на икономическия ингредиент (и тендентит на
реализитита на икономическия ингредиент). Икономическият тендентит и
икономическият реализитит са категории на реализираната автентичност на
икономическия ингредиент* (fulfilled genuineness of the economic ingredient),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическият тендентит се снема в икономическия реализитит: икономическият реализитит е икономическият тендентит в снет вид.
Икономическият реализитит е скрит в икономическият тендентит, а икономическият тендентит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия реализитит [който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на
икономическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия тендентит са (1) икономическият квалитендентит* (economic
qualitendentite) [същото като тенденционален икономически квалиингредиент* (tendentional economic qualiingredient)] [респ. тенденционална икономическа квализначимост* (tendentional economic qualisignificance)] и (2) икономическият квантитендентит* (economic quantitendentite) [същото като
тенденционален икономически квантиингредиент* (tendentional economic
quantiingredient)] [респ. тенденционална икономическа квантизначимост*
(tendentional economic quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтитендентит* (economic subtitendentite) [същото като
тенденционален икономически субтиингредиент* (tendentional economic
subtiingredient)] [респ. тенденционална икономическа субтизначимост*
(tendentional economic subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалитендентит* (economic subtiqualitendentite) и икономическият субтиквантитендентит* (economic subtiquantitendentite)] и (2) икономическият об-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титендентит* (economic obtitendentite) [същото като тенденционален икономически обтиингредиент* (tendentional economic obtiingredient)] [респ.
тенденционална икономическа обтизначимост* (tendentional economic
obtisignificance)] [в т.ч. икономическият обтиквалитендентит* (economic
obtiqualitendentite) и икономическият обтиквантитендентит* (economic
obtiquantitendentite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия тендентит са:
(1) трансцентитален икономически тендентит* (transcentital
economic tendentite) [същото като тенденционален трансцентитален икономически ингредиент* (tendentional transcentital economic ingredient)] [респ.
тенденционална трансцентитална икономическа значимост* (tendentional
transcentital economic significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалитендентит* (transcentital economic qualitendentite) [към която се
числят (α) трансцентитален икономически субтиквалитендентит*
(transcentital economic subtiqualitendentite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалитендентит* (transcentital economic obtiqualitendentite)] и (б)
трансцентитален икономически квантитендентит* (transcentital economic quantitendentite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквантитендентит* (transcentital economic subtiquantitendentite)
и (β) трансцентитален икономически обтиквантитендентит*
(transcentital economic obtiquantitendentite)]};
(2) инцентитален икономически тендентит* (incentital economic
tendentite) [същото като тенденционален инцентитален икономически ингредиент* (tendentional incentital economic ingredient)] [респ. тенденционална
инцентитална икономическа значимост* (tendentional incentital economic
significance)] {в т.ч. (а) инцентитален икономически квалитендентит*
(incentital economic qualitendentite) [към която се числят (α) инцентитален
икономически субтиквалитендентит* (incentital economic subtiqualitendentite) и (β) инцентитален икономически обтиквалитендентит* (incentital
economic obtiqualitendentite)] и (б) инцентитален икономически квантитендентит* (incentital economic quantitendentite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквантитендентит* (incentital economic
subtiquantitendentite) и (β) инцентитален икономически обтиквантитендентит* (incentital economic obtiquantitendentite)]};
(3) центитален икономически тендентит* (centital economic tendentite)
[същото като тенденционален центитален икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(tendentional centital economic ingredient)] [респ. тенденционална центитална икономическа значимост* (tendentional centital economic significance)] {в
т.ч. (а) центитален икономически квалитендентит* (centital economic
qualitendentite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквалитендентит* (centital economic subtiqualitendentite) и (β) центитален
икономически обтиквалитендентит* (centital economic obtiqualitendentite)]
и (б) центитален икономически квантитендентит* (centital economic
quantitendentite) [към която се числят (α) центитален икономически субтиквантитендентит* (centital economic subtiquantitendentite) и (β) центитален
икономически обтиквантитендентит* (centital economic obtiquantitendentite)]};
(4) уницентитален икономически тендентит* (unicentital economic
tendentite) [същото като тенденционален уницентитален икономически ингредиент* (tendentional unicentital economic ingredient)] [респ. тенденционална уницентитална икономическа значимост* (tendentional unicentital
economic significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалитендентит* (unicentital economic qualitendentite) [към която се числят (α) уницентитален икономически субтиквалитендентит* (unicentital economic
subtiqualitendentite) и (β) уницентитален икономически обтиквалитендентит* (unicentital economic obtiqualitendentite)] и (б) уницентитален икономически квантитендентит* (unicentital economic quantitendentite) [към която
се числят (α) уницентитален икономически субтиквантитендентит*
(unicentital economic subtiquantitendentite) и (β) уницентитален икономически
обтиквантитендентит* (unicentital economic obtiquantitendentite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия тендентит са:
(1) унисъзидателен икономически тендентит* (unimaking economic
tendentite) [същото като тенденционален унисъзидателен икономически ингредиент* (tendentional unimaking economic ingredient)] [респ. тенденционална унисъзидателна икономическа значимост* (tendentional unimaking
economic significance)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалитендентит* (unimaking economic qualitendentite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквалитендентит* (unimaking economic
subtiqualitendentite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквалитендентит* (unimaking economic obtiqualitendentite)] и (б) унисъзидателен икономически квантитендентит* (unimaking economic quantitendentite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквантитендентит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking economic subtiquantitendentite) и (β) унисъзидателен икономически
обтиквантитендентит* (unimaking economic obtiquantitendentite)]};
(2) съзидателен икономически тендентит* (making economic tendentite)
[същото като тенденционален съзидателен икономически ингредиент*
(tendentional making economic ingredient)] [респ. тенденционална съзидателна икономическа значимост* (tendentional making economic significance)] {в
т.ч. (а) съзидателен икономически квалитендентит* (making economic
qualitendentite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквалитендентит* (making economic subtiqualitendentite) и (β) съзидателен
икономически обтиквалитендентит* (making economic obtiqualitendentite)]
и (б) съзидателен икономически квантитендентит* (making economic
quantitendentite) [към която се числят (α) съзидателен икономически субтиквантитендентит* (making economic subtiquantitendentite) и (β) съзидателен
икономически обтиквантитендентит* (making economic obtiquantitendentite)]};
(3) изпълнителен икономически тендентит* (implementationary
economic tendentite) [същото като тенденционален изпълнителен икономически ингредиент* (tendentional implementationary economic ingredient)] [респ.
тенденционална изпълнителна икономическа значимост* (tendentional
implementationary economic significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически квалитендентит* (implementationary economic qualitendentite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквалитендентит*
(implementationary economic subtiqualitendentite) и (β) изпълнителен икономически обтиквалитендентит* (implementationary economic obtiqualitendentite)]
и
(б )
изпълнителен
икономически
квантитендентит*
(implementationary economic quantitendentite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквантитендентит* (implementationary economic subtiquantitendentite) и (β) изпълнителен икономически обтиквантитендентит* (implementationary economic obtiquantitendentite)]};
(4) творчески икономически тендентит* (creative economic tendentite)
[същото като тенденционален творчески икономически ингредиент*
(tendentional creative economic ingredient)] [респ. тенденционална творческа
икономическа значимост* (tendentional creative economic significance)] {в т.ч.
(а) творчески икономически квалитендентит* (creative economic qualitendentite) [към която се числят (α) творчески икономически субтиквалитендентит* (creative economic subtiqualitendentite) и (β) творчески икономически обтиквалитендентит* (creative economic obtiqualitendentite)] и (б) твор-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически квантитендентит* (creative economic quantitendentite)
[към която се числят (α) творчески икономически субтиквантитендентит* (creative economic subtiquantitendentite) и (β) творчески икономически
обтиквантитендентит* (creative economic obtiquantitendentite)]};
(5) работен икономически тендентит* (working economic tendentite)
[същото като тенденционален работен икономически ингредиент*
(tendentional working economic ingredient)] [респ. тенденционална работна
икономическа значимост* (tendentional working economic significance)] {в т.ч.
(а) работен икономически квалитендентит* (working economic qualitendentite) [към която се числят (α) работен икономически субтиквалитендентит* (working economic subtiqualitendentite) и (β) работен икономически обтиквалитендентит* (working economic obtiqualitendentite)] и (б) работен
икономически квантитендентит* (working economic quantitendentite) [към
която се числят (α) работен икономически субтиквантитендентит*
(working economic subtiquantitendentite) и (β) работен икономически обтиквантитендентит* (working economic obtiquantitendentite)]};
(6) сътворителен икономически тендентит* (performing economic
tendentite) [същото като тенденционален сътворителен икономически ингредиент* (tendentional performing economic ingredient)] [респ. тенденционална сътворителна икономическа значимост* (tendentional performing
economic significance)] {в т.ч. (а) сътворителен икономически квалитендентит* (performing economic qualitendentite) [към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквалитендентит* (performing economic subtiqualitendentite) и (β) сътворителен икономически обтиквалитендентит*
(performing economic obtiqualitendentite)] и (б) сътворителен икономически
квантитендентит* (performing economic quantitendentite) [към която се числят (α) сътворителен икономически субтиквантитендентит* (performing
economic subtiquantitendentite) и (β) сътворителен икономически обтиквантитендентит* (performing economic obtiquantitendentite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия тендентит са:
(1) усвояван икономически тендентит* (assimilated economic tendentite)
[същото като тенденционален усвояван икономически ингредиент* (tendentional assimilated economic ingredient)] [респ. тенденционална усвоявана икономическа значимост* (tendentional assimilated economic significance)] {в т.ч.
(а) усвояван икономически квалитендентит* (assimilated economic qualitendentite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквалитенден52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (assimilated economic subtiqualitendentite) и (β) усвояван икономически
обтиквалитендентит* (assimilated economic obtiqualitendentite)] и (б) усвояван икономически квантитендентит* (assimilated economic quantitendentite)
[към която се числят (α) усвояван икономически субтиквантитендентит*
(assimilated economic subtiquantitendentite) и (β) усвояван икономически обтиквантитендентит* (assimilated economic obtiquantitendentite)]};
(2) създаван икономически тендентит* (gived economic tendentite) [същото като тенденционален създаван икономически ингредиент* (tendentional gived economic ingredient)] [респ. тенденционална създавана икономическа значимост* (tendentional gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван икономически квалитендентит* (gived economic qualitendentite) [към
която се числят (α) създаван икономически субтиквалитендентит* (gived
economic subtiqualitendentite) и (β) създаван икономически обтиквалитендентит* (gived economic obtiqualitendentite)] и (б) създаван икономически
квантитендентит* (gived economic quantitendentite) [към която се числят (α)
създаван икономически субтиквантитендентит* (gived economic subtiquantitendentite) и (β) създаван икономически обтиквантитендентит*
(gived economic obtiquantitendentite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия тендентит са:
(1) сустатитен икономически тендентит* (sustatitic economic
tendentite) [същото като тенденционален сустатитен икономически ингредиент* (tendentional sustatitic economic ingredient)] [респ. тенденционална
сустатитна икономическа значимост* (tendentional sustatitic economic significance)] {в т.ч. (а) сустатитен икономически квалитендентит* (sustatitic
economic qualitendentite) [към която се числят (α) сустатитен икономически
субтиквалитендентит* (sustatitic economic subtiqualitendentite) и (β) сустатитен икономически обтиквалитендентит* (sustatitic economic obtiqualitendentite)] и (б) сустатитен икономически квантитендентит*
(sustatitic economic quantitendentite) [към която се числят (α) сустатитен икономически
субтиквантитендентит*
(sustatitic
economic
subtiquantitendentite) и (β) сустатитен икономически обтиквантитендентит* (sustatitic economic obtiquantitendentite)]};
(2) субстатен икономически тендентит* (substatum economic
tendentite) [същото като тенденционален субстатен икономически ингредиент* (tendentional substatum economic ingredient)] [респ. тенденционална субстатна икономическа значимост* (tendentional substatum economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------significance)] {в т.ч. (а) субстатен икономически квалитендентит*
(substatum economic qualitendentite) [към която се числят (α) субстатен икономически субтиквалитендентит* (substatum economic subtiqualitendentite)
и (β) субстатен икономически обтиквалитендентит* (substatum economic
obtiqualitendentite)] и (б) субстатен икономически квантитендентит*
(substatum economic quantitendentite) [към която се числят (α) субстатен икономически
субтиквантитендентит*
(substatum
economic
subtiquantitendentite) и (β) субстатен икономически обтиквантитендентит* (substatum economic obtiquantitendentite)]};
(3) запасов икономически тендентит* (stock economic tendentite) [същото като тенденционален запасов икономически ингредиент* (tendentional
stock economic ingredient)] [респ. тенденционална запасова икономическа
значимост* (tendentional stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически квалитендентит* (stock economic qualitendentite) [към която се
числят (α) запасов икономически субтиквалитендентит* (stock economic
subtiqualitendentite) и (β) запасов икономически обтиквалитендентит*
(stock economic obtiqualitendentite)] и (б) запасов икономически квантитендентит* (stock economic quantitendentite) [към която се числят (α) запасов
икономически
субтиквантитендентит*
(stock
economic
subtiquantitendentite) и (β) запасов икономически обтиквантитендентит*
(stock economic obtiquantitendentite)]};
(4) сустатантен икономически тендентит* (sustatantal economic
tendentite) [същото като тенденционален сустатантен икономически ингредиент* (tendentional sustatantal economic ingredient)] [респ. тенденционална
сустатантна икономическа значимост* (tendentional sustatantal economic
significance)] {в т.ч. (а) сустатантен икономически квалитендентит*
(sustatantal economic qualitendentite) [към която се числят (α) сустатантен
икономически субтиквалитендентит* (sustatantal economic subtiqualitendentite) и (β) сустатантен икономически обтиквалитендентит* (sustatantal
economic obtiqualitendentite)] и (б) сустатантен икономически квантитендентит* (sustatantal economic quantitendentite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквантитендентит* (sustatantal economic
subtiquantitendentite) и (β) сустатантен икономически обтиквантитендентит* (sustatantal economic obtiquantitendentite)]}.

ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНЗОР* (economic tensor) – същото като тензорна
икономическа величина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНЗОР (economic tensor) (ки) – във:
икономически тензор (математическа интерпретация);
икономически тензор (същото като тензорна икономическа величина);
инвариант на икономическия тензор (вж. тензорна икономическа
величина);
ковариантен икономически тензор [вж. икономически тензор (математическа интерпретация)];
контравариантен икономически тензор [вж. икономически тензор (математическа интерпретация)];
непрекъснат икономически тензор (същото като непрекъсната тензорна
икономическа величина);
произведение на икономическите тензори (вж. тензорна икономическа
величина);
свитък на икономическия тензор (вж. тензорна икономическа величина);
сума от икономически тензори (вж. тензорна икономическа величина).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНЗОР* (economic tensor) във векторно икономическо
пространство V над икономическо поле k (математическа интерпретация) –
икономически елемент t на векторното икономическо пространство
T

p,q

p  q

(V ) =  ⊗V  ⊗  ⊗V * ,

 


където V * = hom (V , k ) е икономическо пространство, спрегнато с V (вж.
спрегнати икономически матрици и спрегнато икономическо пространство
на топологичното линейно икономическо пространство). Обичайно, икономическият тензор t е p пъти контравариантен и q пъти ковариантен, т.е. t е от
типа (p, q). Числото p се нарича контравариантна икономическа валентност* (coumtervariant economic valency), числото q – ковариантна икономическа валентност* (covariant economic valency) и числото p + q – обща икономическа валентност* (general economic valency) на икономическия тензор
t. Икономическото пространство T 0,0 (V ) е икономическото поле k. Тензорът от
типа (p, 0) е контравариантен икономически тензор* (coumtervariant economic tensor), тензорът от типа (0, q) е ковариантен икономически тензор*
(covariant economic tensor), а останалите са смесени икономически тензори.
Икономически тензор от типа (1, 0) е икономически вектор, от типа (0, 1) е
икономически ковектор* (economic covector), от типа (2, 0) е икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------матрица, от типа (0, 2) е икономическа коматрица* (economic comatrix) и
т.н.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (economic tenobsiingredient)
(ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (economic tenobtiingredient)
(ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ
ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ
(economic
tenstatiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ
ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ
(economic
tensubtiingredient) (ки) – във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕРМИН (economic term) – дума или израз (словосъчетание), който еднозначно изразява дадено икономическо понятие. Група синонимни икономически термини изразяват едно и също икономическо понятие и
затова имат еднозначно значение. Омонимният икономически термин има
едновременно повече от едно значение (изразява повече от един икономическо
понятие), което се идентифицира според контекста.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕРМИН (economic term) (ки) – във:
абсолютен икономически термин;
икономически термин;
относителен икономически термин.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ* (economic typodispecifant) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАТ* (economic typodispecifate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИКАНТ* (economic typodispecificant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИКАТ* (economic typodispecificate)
– вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИТ* (economic typodispecifite) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИТИТ* (economic typodispecifitite)
– вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТАНТ* (economic typodisustant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТАТ* (economic typodisustate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИТ* (economic typodisustite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ
ТИПОДИСУСТИФИКАНТ*
(economic
typodisustificant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИФИКАТ* (economic typodisustificat) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИФИТИТ* (economic typodisustifitite) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТ* (economic typoescontent) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТАТ* (economic typoesphenocontentate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТИТ* (economic typoesphenocontentite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАНТ* (economic typoesphenoformant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТ* (economic typoesphenoformate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАНТ* (economic typoesphenoformatant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТ* (economic typoesphenoformatate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (economic typoesphenoformatatate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (economic typoesphenoformatatite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (economic typoesphenoformatint) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТИТ* (economic typoesphenoformatite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМИТ* (economic typoesphenoformite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОНАТУРИТАТ* (economic typonaturitate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОНАТУРИТИТ* (economic typonaturitite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТАНТ* (economic typorealitant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТАТ* (economic typorealitate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТ* (economic typorealitite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАНТ* (economic typorealititant) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТ* (economic typorealititate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТАТ* (economic typorealititatate) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТИТ* (economic typorealititatite) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТИНТ* (economic typorealititint) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТИТ* (economic typorealititite) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСЕНСИТ* (economic typosenstite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСЕНСТАТ* (economic typosenstate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСМИСЪЛ* (economic typosense /meaning/) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТАНТ* (economic typospecisustant)
– вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТАТ* (economic typospecisustat) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИТ* (economic typospecisustit) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (economic typospecisustificant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИКАТ* (economic typospecisustificat) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИТИТ* (economic typospecisustifitit) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТ* (economic typosubstrate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТАТ* (economic typosubstratate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТИТ* (economic typosubstratite) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТ* (economic typosuperstrate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТАТ* (economic typosuperstratate) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТИТ* (economic typosuperstratite) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНС* (economic typosupsense) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНСИТ* (economic typosupsensite) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНСТАТ* (economic typosupsenstate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСАНТ* (economic typosusensant) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСАТ* (economic typosusensate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСИТ* (economic typosusensite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАНТ* (economic typosusenstant) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТ* (economic typosusenstate) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТАТ* (economic typosusenstatate) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТИТ* (economic typosusenstatite) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТИНТ* (economic typosusenstint) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТИТ* (economic typosusenstite) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАНТ* (economic typosustrant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТ* (economic typosustrate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАНТ* (economic typosustratant) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТ* (economic typosustratate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТАТ* (economic typosustratatate) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТИТ* (economic typosustratatite) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТИНТ* (economic typosustratint) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТИТ* (economic typosustratite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРИТ* (economic typosustrite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАНТ* (economic typotree-strant) – вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТ* (economic typotree-strat) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИКАНТ* (economic typotreestratificant) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИКАТ* (economic typotreestratificate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИТИТ* (economic typotreestratifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРИТ* (economic typotree-strit) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОФАКТИТАТ* (economic typofactitate) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОФАКТИТИТ* (economic typofactitite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОФЕНОФОРМАТ* (economic typoesphenoformate)
– вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТИПОФЕНОФОРМАТИТ* (economic typoesphenoformatite) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТОР* (economic tore /torus/) – същото като пръстен в
икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСДЮСЕР /ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ/* (economic
transduser /transformer/) в теорията на икономическите автомати – вж: алгебра
на икономическите автомати.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАТОР /ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ/* (economic transformer) – същото като оператор на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНДЕНТ* (economic transcendent) (*) – частен
случай на икономическа същност, която е непосредствено неизмерима, непосредствено неуловима и стояща извън обикновеното разбиране. Опредметява се
в икономическия инцендент, чрез който може да бъде измерена, обхваната и
разбрана. Това е процес на цендентално икономическо опредметяване*
(cendental economic objectification), който е частен случай на икономическото
опредметяване изобщо. Обратният на ценденталното опредметяване е процес
на разпредметяване на икономическия инцендент в икономически трансцендент, т.е. е цендентално икономическо интензиониране* (cendental economic
intensioning), което е частен случай на икономическото интензиониране изобщо. Икономическият трансцендент е вид икономически страт в цендентална
икономическа система* (cendental economic system) (която е особен частен
случай на диспозиционна икономическа система). Докато в диспозиционната
икономическа система (същото като същностно-стратифицирана икономическа система) в зависимост от мястото, което заема като икономически
страт, даден икономически предмет може да бъде както икономическа същност, така и икономическо явление, то в ценденталната икономическа система
икономическият трансцендент може да изпълнява само функцията на икономическа същност (на цендентална икономическа същност). Ролята на икономически трансцендент обикновено се изпълнява от някаква икономическа ценност (която е разпредметен предметен икономически запас, който от своя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна е икономически инцендент), или от други същностни икономически ингредиенти. Вж. икономически цендент и икономически ценденти.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (economic transcentite) (ценностнооснован икономически трансцендент в двуравнищна диспозиционната икономическа система) (*) – частен случай на икономически трансцендент, който е
непосредствено неизмерима, непосредствено неуловима и стояща извън обикновеното разбиране и който е икономическа ценност. Опредметява се в икономическия инцентит, чрез който може да бъде измерен, обхванат и разбран,
т.е. в икономическа предметност [вж. центиталнен икономически диспозат]
(икономическата ценност се опредметява в икономическа прдметност). Това е
процес на центитално икономическо опредметяване* (centital economic
objectification) [т.е. на ценностно икономическо опредметяване* (worth
economic objectification)], който е частен случай на цендентално икономическо опредметяване (вж. икономически трансцендент), както и на икономическото опредметяване изобщо. Обратният на центиталното (на ценностното)
опредметяване процес е процес на разпредметяване на икономическия инцентит в икономически трансцентит, т.е. е центитално икономическо интензиониране* (centital economic intensioning) [или още е предметностно икономическо интензиониране* (objectness economic intensioning)], което е частен
случай на цендентално икономическо интензиониране (вж. икономически
трансцендент), както и на икономическото интензиониране изобщо. Икономическият трансцентит е вид икономически страт в центитална икономическа система* (centital economic system) (която е особен частен случай на
диспозиционна икономическа система). Докато в диспозиционната икономическа система (същото като същностно-стратифицирана икономическа система) в зависимост от мястото, което заема като икономически страт, даден
икономически предмет може да бъде както икономическа същност, така и
икономическо явление, то в центиталната икономическа система икономическият трансцентит може да изпълнява само функцията на икономическа същност (на центитална икономическа същност). Ролята на икономически трансцентит се изпълнява само от някаква икономическа ценност (която е разпредметена икономическа предметност, т.е. е разпредметен предметен икономически запас, който от своя страна е икономически инцентит). Вж. икономически центит и икономически центити.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ (economic transcentite) (ки) – във:
запасов икономически трансцентит (същото като запасова трансцентитална икономическа значимост);
изпълнителен икономически трансцентит (същото като изпълнителна
трансцентитална икономическа значимост);
икономически трансцентит;
полезностен икономически трансцентит;
работен икономически трансцентит (същото като работна трансцентитална икономическа значимост);
стойностен икономически трансцентит;
субстатен икономически трансцентит (същото като субстатна трансцентитална икономическа значимост);
сустатантен икономически трансцентит (същото като сустатантна
трансцентитална икономическа значимост);
сустатитен икономически трансцентит (същото като сустатитна
трансцентитална икономическа значимост);
съзидателен икономически трансцентит (същото като съзидателна
трансцентитална икономическа значимост);
сътворителен икономически трансцентит (същото като сътворителна
трансцентитална икономическа значимост);
творчески икономически трансцентит (същото като творческа трансцентитална икономическа значимост);
унисъзидателен икономически трансцентит (същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа значимост).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕН ПОЛИНОМ* (economic trigonometric polynom) – разложение (декомпозиция) на даден случаен икономически процес (който е стационарен случаен икономически процес) Y(t) = y(t) под
формата на тригонометричен полином (trigonometric polynom), всеки елемент на който съответствува на съставящ динамичен икономически ред със
свой цикъл и честота на колебанията, чиято граница е самият случаен икономически процес Y(t). Има вида
∞

y (t ) = ∑ [ I k .sin (ωk + ϕ k )]
k =0

и с помощта на икономическите редове на Ж. Фурие може да се представи като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

y (t ) = ∑ (ak . cos ωk t +
k =0

+ bk .sin ωk t ),

където с ωk е означена цикличната икономическа честота (или още – честотата на икономическия цикъл) (т.е. броят на икономическите цикли за единица време) на k-тия компонент, включен в случайния икономически процес, а с
φk е отбелязана независима случайна икономическа величина с постоянна
плътност на разпределение на икономическите вероятности. С ak и bk са
представени некорелирани случайни икономически величини, като:
∞

D(ak ) = D(bk ) = Dk , R(u ) =

∑ Dk . cos ωk u,
k =0

∞

DY =

∑ Dk ,
k =0

 2
b 
 I k = ak2 + bk2 ; tg ϕ k = k ,
ak 


където с cos ωku са означени регулярните компоненти на случайния икономически процес, с DY – дисперсията на случайния икономически процес Y(t), а с
R(u) – икономическата ковариация. Те се отразяват върху значението на икономическата автоковариация.
С нарастването на икономическия лаг (на времевото отклонение) u икономическата автоковариация R(u) намалява. При u = ∞ тя се редуцира в своя
регулярен икономически компонент (детерминиран икономически компонент)
R(∞). Според характера на този компонент се разграничават два типа икономическа автоковариация: икономическа автоковариация с постоянен детерминиран компонент* (economic autocovariance with constant determinate
component) [автоковариация в икономиката с постоянен детерминиран
компонент* (autocovariance with constant determinate component in economy)]
(фиг. 1) и икономическа автоковариация с периодичен детерминиран
компонент* (economic autocovariance with periodical determinate component)
[автоковариация в икономиката с периодичен детерминиран компонент*
(autocovariance with periodical determinate component in economy)] (фиг. 2).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа
автоковариация
R(u)
R(0)

R(∞)
u
лаг

0

Фиг. 1. Икономическа автоковариация, съдържаща постоянен детерминиран компонент

икономическа
автоковариация
R(u)
R(0)

R(∞)
u
лаг

0

Фиг. 2. Икономическа автоковариация, съдържаща периодичен детерминиран компонент
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Нека стационарният случаен икономически процес Y(t) да е от вида
y(t) = A.sin (ωt + φ),

където A е случайна икономическа величина с дисперсия DA, φ – случайна
икономическа величина, независима от A и с постоянна плътност в интервала
(0, 2π). Тогава y(t) е разложим във вида
y (t ) = a. cos ω t + b. sin ω t ,
∞

y (t ) =

∑ (ak . cos ω k t + bk .sin ωk t ),
k =0

за който е валидно, че R(u ) =

DA
. cos ωu. Вж. сингуларен икономически процес.
2

ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАНТ* (economic tree-strant) (съкратено от три
икономически страти), икономически реалитант, (*) – общо понятие за
икономически диспозант, икономически специфант и икономически сустант,
които са негови разновидности и които като тройка образуват икономическия
тристрат (последният в качеството му на едностепенна икономическа триада, в частност на тристратна едностепенна икономическа триада). Негови
разновидности са също икономическият диспецифант, икономическият специсустант и икономическият дисустант. Тъй като икономическият диспозант е общо понятие за икономическа същност и икономическа явление, икономическият специфат е общо понатие за икономическо съдържание и икономическа форма и икономическият сустант е общо понятие за икономическа
субстанция и икономическа суперстанта, икономическият тристрант е общо
понятие за същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта в
икономиката и затова се покрива с понятието за икономически реалитант.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАНТ (economic tree-strant) (ки) – във:
икономически тристрант;
типичен икономически тристрант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТ* (economic tree-strate), тристратна едностепенна икономическа триада, (*) – едностепенна икономическа триада
(едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е тристратна
едностепенна икономическа триада), състояща се от взаимодействащи си
икономически диспозант, икономически специфант и икономически сустант,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически предмет може да се интерпретира като икономически тристрат, т.е. като диалектически противоречиво единство на диспозант (който е
негова тристратна определеност), специфант (който е негово тристратно състояние) и сустант (който е негово тристратно същество).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТ (economic tree-strat) (ки) – във:
икономически тристрат;
типичен икономически тристрат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАНТ* (economic tree-stratificant) (*) –
общо понятие за икономически диспозат (същото като икономически диспозификат), икономически специфат (същото като икономически спецификат) и
икономически сустат (същото като икономически сустификат), които са негови разновидности и които като тройка образуват икономическия тристратификат (последният в качеството му на двустепенна икономическа триада,
в частност на тристратификатна двустепенна икономическа триада). Негови разновидности са също икономическият диспецификант, икономическият
специсустификант и икономическият дисустификант.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАНТ (economic tree-stratificant) (ки)
– във:
икономически тристратификант;
типичен икономически тристратификант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАТ* (economic tree-stratificate) (съкратено от три двустепенни икономически страти), тристратификатна
двустепенна икономическа триада, икономически реалититат, (*) – двустепенна икономическа триада (двустепенен триравнищен диалектически
формат, така че е тристратификатна двустепенна икономическа триада),
състояща се от взаимодействащи си (а) икономически диспозат (същото като
икономически диспозификат и от своя страна съставен от икономическата
същност и икономическото явление), (б) икономически специфат (същото като икономически спецификат и от своя страна съставен от икономическото
съдържание и икономическата форма) и (в) икономически сустат (същото
като икономически сустификат и от своя страна съставен от икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанция и икономическата суперстанта), между които (а), (б) и (в) има
отношения на определящо и решаващо в икономиката (всяка една от тези три
съставни части е двустепенна икономическа монада). В това се качество икономическият тристратификат е едносъставна двустепенна икономическа
триада* (one-complex two-stage economic triad) (вж. двустепенна икономическа триада), състояща се от шест елемента (същност, явление, съдържание,
форма, субстанция и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икономическо понятие. Наред с това, обаче, икономическият тристратификат може
да се разглежда и като двусъставна едностепенна икономическа триада*
(two-complex one-stage economic triad (вж. едностепенна икономическа триада), състояща се от три елемента (дизпозат, специфат и сустат), всеки един от
които (от своя страна) е двусъставно икономическо понятие. Всеки икономически предмет може да се интерпретира като икономически тристратификат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на диспозат (който е негова
тристратификатна определеност), специфат (който е негово тристратификатно
състояние) и сустат (който е негово тристратификатно същество). Икономическият тристратификат се покрива с икономическия реалититат, тъй като и
двете понятия са представляват една и съща двустепенна икономическа триада
(в първия случай като триада от три двустепенни монади, а във втория – като
монада от две едностепенни триади).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАТ (economic tree-stratificate) (ки) –
във:
икономически тристратификат;
типичен икономически тристратификат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ* (economic tree-stritifitite), тристратифититна двустепенна икономическа монада, (*) – единство на икономическия диспозат, икономическия специфат и икономическия сустат (като
двойки от икономическа същност и икономическо явление, от икономическо
съдържание и икономическа форма и от икономическа субстанция и икономическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икономическата същност, икономическото съдържание и икономическата субстанция и (2) единството на икономическото явление, икономическата форма и икономическата
суперстанта] и затова е двустепенна икономическа монада, в частност тристратифититна двустепенна икономическа монада). Икономическият тристра71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тифитит е разновидност на икономическия конфикант. Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ (economic tree-stratifitite) (ки) –
във:
икономически тристратифитит;
икономически тристратифитит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически тристратифитит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ* (economic tree-stritifitite) (като
разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент), тристратифититна двустепенна типична икономическа монада, (*) – единство
на икономическия диспозат, икономическия специфат и икономическия сустат (като двойки от икономическа същност и икономическо явление, от икономическо съдържание и икономическа форма и от икономическа субстанция
и икономическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икономическата същност, икономическото съдържание и икономическата субстанция и (2)
единството на икономическото явление, икономическата форма и икономическата суперстанта] и затова е двустепенна типична икономическа монада, в
частност тристратифититна двустепенна типична икономическа монада
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент). Икономическият
тристратифитит е разновидност на типичния икономически конфикант. Вж.
икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ* (economic tree-strite), тристритна едностепенна икономическа монада, (*) – единство на икономическия диспозант,
икономическия специфант и икономическия сустант и затова е едностепенна
икономическа монада, в частност – тристритна едностепенна икономическа
монада. Тъй като икономическият диспозант е общо понятие за икономическа
същност и икономическо явление, икономическият специфант е общо понятие
за икономическо съдържание и икономическа форма, а икономическият сустант е общо понятие за икономическа субстанция и икономическа суперстанта, икономическият тристрит е тяхното единство като общи понятия.
Икономическият тристрит е разновидност на икономическия конфант. Вж.
икономически реалититатит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ (economic tree-strit) (ки) – във:
икономически тристрит;
икономически тристрит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически тристрит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ* (economic tree-strite) (като разновидност
на типичния диалектически икономически ингредиент), тристритна едностепенна типична икономическа монада, (*) – единство на икономическия диспозант, икономическия специфант и икономическия сустант и затова е
едностепенна типична икономическа монада, в частност – тристритна
едностепенна типична икономическа монада (вж. типичен диалектически
икономически ингредиент). Тъй като икономическият диспозант е общо понятие за икономическа същност и икономическо явление, икономическият специфант е общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма,
а икономическият сустант е общо понятие за икономическа субстанция и
икономическа суперстанта, икономическият тристрит е тяхното единство като общи понятия. Икономическият тристрит е разновидност на типичния икономически конфант. Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРИЪГЪЛНИК (economc triangle) (ки) – във:
аксиома за икономическия триъгълник.
ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (economic labour) (*) – труд осъществяван в икономиката, полаган в икономическа среда (в икономическата ситема); съзидателно функциониране в икономическото възпроизводство (в частност в икономическото производство) на интегралния трудов производствен икономически фактор (вж. трудов производствен икономически фактор), т.е. на
трудовата икономическа сила, при което се създават икономически блага (в
частност икономически продукт), необходими за удовлетворяването на възпроизводствените икономически потребности на икономическите единици; същото като текущ трудов производствен икономически фактор, като трудова
услуга. Според съответния контекст икономическият труд може да се разбира
и като разход на труд в икономиката, като количество на текущия трудов производствен икономически фактор. Също в зависимост от контекста може да се
разглежда (а) като отделен вид икономически труд или (б) като съставно понятие за съвкупност от различни видове икономически труд (с различна ква73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лификация или извършван в различни общности). Негови разновидности са
производителният икономически труд (същото като ефекторен икономически
труд) и непроизводителният икономически труд (същото като неефекторен
икономически труд).
Трудът се разбира още и като изразходване на трудова икономическа активност (на трудова икономическа дейност), т.е. на трудово-обусловено (трудовитно) икономическо усърдие (economic diligence), което означава, че икономическият труд (в неговата цялост) е насочен към създаването на икономическата ценност. Неоснователно е смесването на труда с трудовия производствен икономически фактор изобщо, тъй като последният има две разновидности – текущ трудов производствен икономически фактор (труд) и интегрален
трудов производствн икономически фактор (последното същото като трудов
икономически капитал, който е човешкият капитал в икономическото възпроизводство). Това е пример за неправомерно отъждествяване на частното с общото. Икономическото усърдие преимуществено има две взаимодействащи си
форми на съществуване – (1) икономическо умение (economic skill /knack/),
което е творческо икономическо усърдие (creative economic diligence), и (2)
икономическо усилие (economic exertions), което е работно икономическо
усърдие (working economic diligence). Затова трудово-обусловеното икономическо усърдие има две форми на съществуване: (1) трудово-обусловено (трудовитно) икономическо умение, което е трудово-обусловено (трудовитно)
творческо икономическо усърдие и е насочено към създаването на икономическата полезност, и (2) трудово-обусловено икономическо усилие, което е
трудово-обусловено работно икономическо усърдие и е насочено към създаването на икономическата стойност. Докато икономическото усърдие, умение
и усилие имат обективна природа, то икономическата ценност, полезност и
стойност са общностни (в т.ч.и субективни) икономически оценки.
Отделен, секторен и обществен икономически труд
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават: (1) отделен икономически труд* (single economic labour) – когато
изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в отделна икономическа единица* (single economic participant) (отделната икономическа единица,
която е институционално дефинирана общностна икономическа единица, не се
състои от други икономически единици и затова сама по себе си е единна икономическа единица), като към него се числят индивидуалният икономически
труд l(I), фирменият икономически труд (firm economic labour) l(F), инсти74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туционално-дефинираният отраслови икономически труд (bransh economic
labour) l(B) и т.н. (когато не е посочено друго, под икономически труд обикновено се подразбира индивидуалният икономически труд); (2) секторен икономически труд* (sector economic labour) [в т.ч. и комплексният икономически труд* (complex economic labour)] – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в секторна икономическа единица* (sector
economic participant), която е съвкупност от отделни икономически единици,
принадлежащи към сектора по силата някакъв признак и към която се числи
комплексът (complex) от фирми; (3) обществен икономически труд (social
economic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в обществена икономическа единица (social economic participant), която е
обществото (society) в една национална държава (страна) и която се състои
от отделните и груповите икономически единици (вж. икономическа единица).
Когато секторната икономическа единица се състои от една отделна икономическа единица, тогава секторният труд съвпада с отделния. Когато обществената икономическа единица се състои от една секторна икономическа единица,
тогава общественият труд съвпада със секторния.
Съвкупен и съвкупностен икономически труд
Според ингредиентната икономическа общностност се разграничават (1)
съвкупен икономически труд* (joint economic labour) – когато изцяло или
частично се осъществява и възпроизвежда в съвкупната икономическа единица* (joint economic participant), която е общностно-дефинирана икономическа единица, разглеждана като единно и сумарно цяло от съставящите я понискообхватни (отделни или секторни) икономически единици, все едно че е
една единствена и отделна икономическа единица, и (2) съвкупностен икономически труд* (totalitic economic labour) – когато изцяло или частично се
осъществява и възпроизвежда в съвкупностната икономическа единица*
(totalitic economic participant), която е икономическа единица, разглеждана като
съвкупност (вж. икономическа съвкупност) от съставящите я понискообхватни (отделни или секторни) икономически единици (вж. икономическа единица). Тук всеки отделен икономически труд на съвкупната икономическа единица е равен на сумата на едноименните (еднородните) му видове
икономически труд на различните субстанциално-дефинирани икономически
единици от съвкупностната икономическа единица. Когато съвкупностната
икономическа единица се състои само от една отделна икономическа единица,
тогава съвкупностният труд съвпада със съвкупния труд.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират: (1) съвкупен отделен икономически труд* (joint single economic labour)
[в т.ч. и съвкупният индивидуален икономически труд* (joint individual
economic labour), съвкупният фирмен икономически труд* (joint firm
economic labour) и институционално-дефинираният съвкупен отраслови икономически труд* (joint bransh economic labour)] и съвкупностен отделен
икономически труд* (totalitic single economic labour) [в т.ч. и съвкупностният индивидуален икономически труд* (totalitic individual economic labour),
съвкупностният фирмен икономически труд* (totalitic firm economic labour)
и институционално-дефинираният съвкупностен отраслови икономически
труд* (totalitic bransh economic labour)]; (2) съвкупен секторен икономически
труд* (joint sector economic labour) [в т.ч. и съвкупният комплексен икономически труд* (joint complex economic labour)] и съвкупностен секторен
икономически труд* (totalitic sector economic labour) [в т.ч. и съвкупностният комплексен икономически труд* (totalitic complex economic labour)]; (3)
съвкупен обществен икономически труд* (joint social economic labour) и съвкупностен обществен икономически труд* (totalitic social economic labour).
Тук всеки отделен икономически труд на даден вид съвкупна икономическа
единица е равен на сумата на едноименните (еднородните) му ведове икономически труд на различните субстанциално-дефинирани икономически единици от същия вид съвкупностна икономическа единица.
Еднороден, нееднороден и всеобщ икономически труд. Частен, групов
и всеобхватен икономически труд
Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават: (1) еднороден икономически труд* (homogeneous economic
labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в еднородна икономическа единица* (homogeneous economic participant), в която
икономическите връзки са еднородни икономически ингредиенти (например
еднородни икономически продукти или еднородни производствени икономически фактори) [в т.ч. и субстанционално-дефинираният отраслови икономически труд (bransh economic labour)]; (2) разнороден икономически труд*
(heterogeneous economic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и
възпроизвежда в разнородна икономическа единица* (heterogeneous economic
participant), която е съвкупност от различни видове (но не всички в дадено общество) еднородни икономически единици и които принадлежат към нея по
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------силата на някакъв признак; (3) всеобщ икономически труд* (general economic
labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда във всеобща икономическа единица* (general economic participant), която е съвкупност от всички различни видове еднородни икономически единици, респ. от
всички разнородни икономически единици в обществото (еднородната, разнородната и всеобщата икономическа единица са субстанциално-дефинирани
общностни икономически единици) (вж. икономическа единица). Когато разнородната икономическа единица се състои от една еднородна икономическа
единица, тогава разнородният труд съвпада с еднородния. Когато всеобщата
икономическа единица се състои от една разнородна икономическа единица,
тогава всеобщият труд съвпада с разнородния.
Когато съвместно се приложат ингредиентната общностна икономическа
обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се
конституират следните разновидности на икономическия труд: (1) за отделния
икономически труд – еднороден отделен икономически труд* (homogeneous
single economic labour), разнороден отделен икономически труд*
(heterogeneous single economic labour) и всеобщ отделен икономически труд*
(general single economic labour); (2) за секторния икономически труд – еднороден секторен икономически труд* (homogeneous sector economic labour), разнороден секторен икономически труд* (heterogeneous sector economic labour)
и всеобщ секторен икономически труд* (general sector economic labour); (3)
за обществения икономически труд – еднороден обществен икономически
труд* (homogeneous social economic labour), разнороден обществен икономически труд* (heterogeneous social economic labour) и всеобщ обществен икономически труд* (general social economic labour). Еднородният и отделният
икономически труд са разновидности на по-общото понятие за частен икономически труд* (partiqular economic labour). Разнородният и секторният икономически труд са разновидности на по-общото понятие за групов икономически труд* (group economic labour). Всеобщият и общественият икономически труд са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен икономически труд* (comprehensive economic labour).
Когато съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен икономически труд – (а) еднороден съвкупен
отделен икономически труд* (homogeneous joint single economic labour), което е същото като съвкупен частен икономически труд* (joint partiqular eco77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic labour) и като частностопански икономически труд* (part-economic
labour), и (б) еднороден съвкупностен отделен икономически труд* (homogeneous totalitic single economic labour), което е същото като съвкупеностен
частен икономически труд* (totalitic partiqular economic labour), като (а) и (б)
са разновидности на частния икономически труд;
(2) за еднородния секторен икономически труд – (а) еднороден съвкупен
секторен икономически труд* (homogeneous joint sector economic labour) и
(б) еднороден съвкупностен секторен икономически труд* (homogeneous
totalitic sector economic labour);
(3) за еднородния обществен икономически труд – (а) еднороден съвкупен
обществен икономически труд* (homogeneous joint social economic labour) и
(б) еднороден съвкупностен обществен икономически труд* (homogeneous
totalitic social economic labour);
(4) за разнородния отделен икономически труд – (а) разнороден съвкупен
отделен икономически труд* (heterogeneous joint single economic labour) и (б)
разнороден съвкупностен отделен икономически труд* (heterogeneous
totalitic single economic labour);
(5) за разнородния секторен икономически труд – (а) разнороден съвкупен
секторен икономически труд* (heterogeneous joint sector economic labour),
което е същото като съвкупен групов икономически труд* (joint group
economic labour) и като груповостопански икономически труд* (groupeconomic labour), и (б) разнороден съвкупностен секторен икономически
труд* (heterogeneous totalitic sector economic labour), което е същото като съвкупеностен групов икономически труд* (totalitic group economic labour), като
(а) и (б) са разновидности на груповия икономически труд;
(6) за разнородния обществен икономически труд – (а) разнороден съвкупен обществен икономически труд* (heterogeneous joint social economic
labour) и (б) разнороден съвкупностен обществен икономически труд*
(heterogeneous totalitic social economic labour);
(7) за всеобщия отделен икономически труд – (а) всеобщ съвкупен отделен икономически труд* (general joint single economic labour) и (б) всеобщ
съвкупностен отделен икономически труд* (general totalitic single economic
labour);
(8) за всеобщия секторен икономически труд – (а) всеобщ съвкупен секторен икономически труд* (general joint sector economic labour) и (б) всеобщ
съвкупностен секторен икономически труд* (general totalitic sector economic
labour);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщия обществен икономически труд – (а) всеобщ съвкупен обществен икономически труд* (general joint social economic labour), което е
същото като съвкупен всеобхватен икономически труд (joint comprehensive
economic labour) и като народностопански икономически труд* (alleconomic labour), и (б) всеобщ съвкупностен обществен икономически
труд* (general totalitic social economic labour), което е същото като съвкупеностен всеобхватен икономически труд* (totalitic comprehensive economic
labour), като (а) и (б) са разновидности всеобхватния икономически труд.

Микроикономически, мезоикономически и макроикономически труд
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават: (1)
микроикономически труд (microeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в микроикономическа единица
(microeconomic participant) (икономическа единица на микроикономическо
равнище), той е икономически труд, обобщен на микроикономическо равнище;
(2) мезоикономически труд (mesoeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в мезоикономическа единица
(mesoeconomic participant) (икономическа единица на мезоикономическо равнище; мезоикономическата единица е значима разновидност на секторната
икономическа единица), той е икономически труд, обобщен на мезоикономическо равнище; (3) макроикономически труд (microeconomic labour) – когато
изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в макроикономическа
единица (macroeconomic participant) (икономическа единица на макроикономическо равнище), той е икономически труд, обобщен на макроикономическо
равнище.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) за микроикономическия труд: (а) отделен микроикономически труд*
(single microeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и
възпроизвежда в отделна микроикономическа единица (single microeconomic
participant) (отделна икономическа единица на микроикономическо равнище),
той е отделен икономически труд, обобщен на микроикономическо равнище;
(б) секторен микроикономически труд* (sector microeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в секторна микроикономическа единица (sector microeconomic participant) (секторна икономическа единица на микроикономическо равнище), той е секторен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------труд, обобщен на микроикономическо равнище; (в) обществен микроикономически труд* (social microeconomic labour) – когато изцяло или частично се
осъществява и възпроизвежда в обществена микроикономическа единица
(social microeconomic participant) (обществена икономическа единица на микроикономическо равнище), той е обществен икономически труд на микроикономическо равнище;
(2) за мезоикономическия труд: (а) секторен мезоикономически труд*
(sector mesoeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и
възпроизвежда в секторна мезоикономическа единица (sector mesoeconomic
participant) (секторна икономическа единица на мезоикономическо равнище),
той е секторен икономически труд, обобщен на мезоикономическо равнище;
(б) обществен мезоикономически труд* (social mesoeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в обществена мезоикономическа единица (social mesoeconomic participant) (обществена икономическа единица на мезоикономическо равнище), той е обществен икономически труд на мезоикономическо равнище;
(3) за макроикономическия труд: обществен макроикономически труд*
(social macroeconomic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и
възпроизвежда в обществена макроикономическа единица (social macroeconomic participant) (обществена икономическа единица на макроикономическо
равнище), той е обществен икономически труд на макроикономическо равнище (ако не е посочено друго, под обществен труд обикновено се подразбира
общественият макроикономически труд).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната икономическа общностност, се конституират: (1) за
микроикономическия труд – съвкупен микроикономически труд* (joint microeconomic labour) и съвкупностен микроикономически труд* (totalitic microeconomic labour) (ако не е посочено друго под микроикономически труд
обикновено се подразбира съвкупният микроикономически труд); (2) за мезоикономическия труд – съвкупен мезоикономически труд* (joint microeconomic labour) и съвкупностен мезоикономически труд* (totalitic microeconomic labour) (ако не е посочено друго под мезоикономически труд обикновено се подразбира съвкупният мезоикономически труд); (3) за макроикономическия труд – съвкупен макроикономически труд* (joint macroeconomic labour) и съвкупностен макроикономически труд* (totalitic macroeconomic labour) (ако не е посочено друго под макроикономически труд обикновено се
подразбира съвкупният макроикономически труд).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната икономическа общностност, се конституират:
(1) за микроикономическия труд: (а) към отделния микроикономически
труд – съвкупен отделен микроикономически труд* (joint single microeconomic labour) и съвкупностен отделен микроикономически труд* (totalitic
single microeconomic labour) (ако не е посочено друго под отделен микроикономически труд обикновено се подразбира съвкупният отделен микроикономически труд); (б) към секторния микроикономически труд – съвкупен секторен микроикономически труд* (joint sector microeconomic labour) и съвкупностен секторен микроикономически труд* (totalitic sector microeconomic
labour) (ако не е посочено друго под секторен микроикономически труд обикновено се подразбира съвкупният секторен микроикономически труд); (в) към
обществения микроикономически труд – съвкупен обществен микроикономически труд* (joint social microeconomic labour) и съвкупностен обществен
микроикономически труд* (totalitic social microeconomic labour) (ако не е посочено друго под обществен микроикономически труд обикновено се подразбира съвкупният обществен микроикономически труд);
(2) за мезоикономическия труд: (а) към секторния мезоикономически труд
– съвкупен секторен мезоикономически труд* (joint sector mesoeconomic labour) и съвкупностен секторен мезоикономически труд* (totalitic sector
mesoeconomic labour) (ако не е посочено друго под секторен мезоикономически труд обикновено се подразбира съвкупният секторен мезоикономически
труд); (б) към обществения мезоикономически труд – съвкупен обществен
мезоикономически труд* (joint social mesoeconomic labour) и съвкупностен
обществен мезоикономически труд* (totalitic social mesoeconomic labour)
(ако не е посочено друго под обществен мезоикономически труд обикновено
се подразбира съвкупният обществен мезоикономически труд);
(3) за макроикономическия труд: към обществения макроикономически
труд – съвкупен обществен макроикономически труд* (joint social macroeconomic labour) и съвкупностен обществен макроикономически труд* (totalitic
social macroeconomic labour) (ако не е посочено друго под обществен макроикономически труд обикновено се подразбира съвкупният обществен макроикономически труд; освен това, ако не е посочено друго, под съвкупен обществен труд обикновено се подразбира съвкупният обществен макроикономически труд).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират: (1) за микроикономическия труд – еднороден микроикономически
труд* (homogeneous microeconomic labour), разнороден микроикономически
труд* (heterogeneous microeconomic labour) и всеобщ микроикономически
труд* (general microeconomic labour); (2) за мeзоикономическия труд – еднороден мезоикономически труд* (homogeneous mesoeconomic labour), разнороден мезоикономически труд* (heterogeneous mesoeconomic labour) и всеобщ
мезоикономически труд* (general mesoeconomic labour); (3) за макроикономическия труд – еднороден макроикономически труд* (homogeneous
macroeconomic labour), разнороден макроикономически труд* (heterogeneous
macroeconomic labour) и всеобщ макроикономически труд* (general macroeconomic labour).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират следните
разновидности на икономическия труд:
(1) за микроикономическия труд: (а) към отделния микроикономически
труд – еднороден отделен микроикономически труд* (homogeneous single
microeconomic labour), разнороден отделен микроикономически труд*
(heterogeneous single microeconomic labour) и всеобщ отделен микроикономически труд* (general single microeconomic labour) [еднородният микроикономически труд, отделният микроикономически труд и еднородният отделен
микроикономически труд са разновидности на по-общото понятие за частен
микроикономически труд* (partiqular microeconomic labour)]; (б) към секторния микроикономически труд – еднороден секторен микроикономически
труд* (homogeneous sector microeconomic labour), разнороден секторен микроикономически труд* (heterogeneous sector microeconomic labour) и всеобщ
сесторен микроикономически труд* (general sector microeconomic labour)
[разнородният микроикономически труд, секторният микроикономически труд
и разнородният секторен микроикономически труд са разновидности на пообщото понятие за групов микроикономически труд* (group microeconomic
labour)]; (в) към обществения микроикономически труд – еднороден обществен микроикономически труд* (homogeneous social microeconomic labour),
разнороден обществен микроикономически труд* (heterogeneous social microeconomic labour) и всеобщ обществен микроикономически труд* (general
social microeconomic labour) [всеобщият микроикономически труд, обществе82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният микроикономически труд и всеобщият обществен микроикономически
труд са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен микроикономически труд* (comprehensive microeconomic labour)];
(2) за мезоикономическия труд: (а) към секторния мезоикономически труд
– еднороден секторен мезоикономически труд* (homogeneous sector
mesoeconomic labour), разнороден секторен мезоикономически труд*
(heterogeneous sector mesoeconomic labour) и всеобщ сесторен мезоикономически труд* (general sector mesoeconomic labour) [разнородният мезоикономически труд, секторният мезоикономически труд и разнородният секторен мезоикономически труд са разновидности на по-общото понятие за групов мезоикономически труд* (group mesoeconomic labour)]; (б) към обществения мезоикономически труд – еднороден обществен мезоикономически труд*
(homogeneous social mesoeconomic labour), разнороден обществен мезоикономически труд* (heterogeneous social mesoeconomic labour) и всеобщ обществен мезоикономически труд* (general social mesoeconomic labour) [всеобщият мезоикономически труд, общественият мезоикономически труд и всеобщият обществен мезоикономически труд са разновидности на по-общото
понятие за всеобхватен мезоикономически труд* (comprehensive
mesoeconomic labour)];
(3) за макроикономическия труд: към обществения макроикономически
труд – еднороден обществен макроикономически труд* (homogeneous social
macroeconomic labour) (ако не е посочено друго, под еднороден обществен
труд обикновено се подразбира еднородният обществен макроикономически
труд), разнороден обществен макроикономически труд* (heterogeneous social macroeconomic labour) (ако не е посочено друго, под разнороден обществен
труд обикновено се подразбира разнородният обществен макроикономически
труд) и всеобщ обществен макроикономически труд* (general social macroeconomic labour) (ако не е посочено друго, под всеобщ обществен труд обикновено се подразбира всеобщият обществен макроикономически труд) [всеобщият макроикономически труд, общественият макроикономически труд и
всеобщият обществен макроикономически труд са разновидности на пообщото понятие за всеобхватен макроикономически труд* (comprehensive
macroeconomic labour)].
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за еднородния отделен икономически труд – (а) еднороден съвкупен
отделен икономически труд* (homogeneous joint single economic labour), което е същото като съвкупен частен икономически труд* (joint partiqular
economic labour) и като частностопански икономически труд* (parteconomic labour) [той е като еднороден съвкупен отделен микроикономически труд* (homogeneous joint single microeconomic labour), което е същото като
съвкупен частен микроикономически труд* (joint partiqular microeconomic
labour) и като частностопански микроикономически труд* (partmicroeconomic labour)], и (б) еднороден съвкупностен отделен икономически
труд* (homogeneous totalitic single economic labour), което е същото като съвкупеностен частен икономически труд* (totalitic partiqular economic labour)
[той е като еднороден съвкупностен отделен микроикономически труд*
(homogeneous totalitic single microeconomic labour), което е същото като съвкупеностен частен микроикономически труд* (totalitic partiqular microeconomic labour)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности на
частния микроикономически труд;
(2) за еднородния секторен икономически труд – (а) еднороден съвкупен
секторен икономически труд* (homogeneous joint sector economic labour) [в
т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микроикономически труд*
(homogeneous joint sector microeconomic labour) и (β) еднороден съвкупен секторен мезоикономически труд* (homogeneous joint sector mesoeconomic
labour)] и (б) еднороден съвкупностен секторен икономически труд*
(homogeneous totalitic sector economic labour) [в т.ч еднороден съвкупностен
секторен микроикономически труд* (homogeneous totalitic sector microeconomic labour) и еднороден съвкупностен секторен мезоикономически труд*
(homogeneous totalitic sector mesoeconomic labour)];
(3) за еднородния обществен икономически труд – (а) еднороден съвкупен
обществен икономически труд* (homogeneous joint social economic labour) [в
т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микроикономически труд*
(homogeneous joint social microeconomic labour), (β) еднороден съвкупен обществен мезоикономически труд* (homogeneous joint social mesoeconomic
labour) и (γ) еднороден съвкупен обществен макроикономически труд*
(homogeneous joint social macroeconomic labour)] и (б) еднороден съвкупностен обществен икономически труд* (homogeneous totalitic social economic
labour) [в т.ч. (α) еднороден съвкупностен обществен микроикономически
труд* (homogeneous totalitic social microeconomic labour), (β) еднороден съвкупностен обществен мезоикономически труд* (homogeneous totalitic social
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesoeconomic labour) и (γ) еднороден съвкупностен обществен макроикономически труд* (homogeneous totalitic social macroeconomic labour)];
(4) за разнородния отделен икономически труд – (а) разнороден съвкупен
отделен икономически труд* (heterogeneous joint single economic labour) [той
е като разнороден съвкупен отделен микроикономически труд* (heterogeneous joint single microeconomic labour)] и (б) разнороден съвкупностен отделен
икономически труд* (heterogeneous totalitic single economic labour) [той е като
разнороден съвкупностен отделен микроикономически труд* (heterogeneous totalitic single economic microlabour)];
(5) за разнородния секторен икономически труд – (а) разнороден съвкупен
секторен икономически труд* (heterogeneous joint sector economic labour),
което е същото като съвкупен групов икономически труд* (joint group
economic labour) и като груповостопански икономически труд* (groupeconomic labour) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен секторен микроикономически труд* (heterogeneous joint sector microeconomic labour), което е същото като
съвкупен групов микроикономически труд* (joint group microeconomic labour)
и като груповостопански микроикономически труд* (group-microeconomic
labour) и (β) разнороден съвкупен секторен мезоикономически труд*
(heterogeneous joint sector mesoeconomic labour), което е същото като съвкупен
групов мезоикономически труд* (joint group mesoeconomic labour) и като груповостопански мезоикономически труд* (group-mesoeconomic labour)], и (б)
разнороден съвкупностен секторен икономически труд* (heterogeneous
totalitic sector economic labour), което е същото като съвкупеностен групов
икономически труд* (totalitic group economic labour) [в т.ч. (α) разнороден
съвкупностен секторен микроикономически труд* (heterogeneous totalitic
sector microeconomic labour), което е същото като съвкупеностен групов микроикономически труд* (totalitic group microeconomic labour) и (β) разнороден
съвкупностен секторен мезоикономически труд* (heterogeneous totalitic
sector mesoeconomic labour), което е същото като съвкупеностен групов мезоикономически труд* (totalitic group mesoeconomic labour)], като съдържащите
се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповия микроикономически труд и груповия мезоикономически труд;
(6) за разнородния обществен икономически труд – (а) разнороден съвкупен обществен икономически труд* (heterogeneous joint social economic
labour) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микроикономически труд*
(heterogeneous joint social microeconomic labour), (β) разнороден съвкупен обществен мезоикономически труд* (heterogeneous joint social mesoeconomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------labour) и (γ) разнороден съвкупен обществен макроикономически труд*
(heterogeneous joint social macroeconomic labour)] и (б) разнороден съвкупностен обществен икономически труд* (heterogeneous totalitic social economic
labour) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен обществен микроикономически
труд* (heterogeneous totalitic social microeconomic labour), (β) разнороден съвкупностен обществен мезоикономически труд* (heterogeneous totalitic social
mesoeconomic labour) и (γ) разнороден съвкупностен обществен макроикономически труд* (heterogeneous totalitic social macroeconomic labour)];
(7) за всеобщия отделен икономически труд – (а) всеобщ съвкупен отделен икономически труд* (general joint single economic labour) [той е като всеобщ съвкупен отделен микроикономически труд* (general joint single
microeconomic labour)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен икономически
труд* (general totalitic single economic labour) [той е като всеобщ съвкупностен отделен микроикономически труд* (general totalitic single microeconomic
labour)];
(8) за всеобщия секторен икономически труд – (а) всеобщ съвкупен секторен икономически труд* (general joint sector economic labour) [в т.ч. (α)
всеобщ съвкупен секторен микроикономически труд* (general joint sector
microeconomic labour) и (β) всеобщ съвкупен секторен мезоикономически
труд* (general joint sector mesoeconomic labour)] и (б) всеобщ съвкупностен
секторен икономически труд* (general totalitic sector economic labour) [в т.ч.
(α) всеобщ съвкупностен секторен микроикономически труд* (general
totalitic sector microeconomic labour) и (β) всеобщ съвкупностен секторен
мезоикономически труд* (general totalitic sector mesoeconomic labour)];
(9) за всеобщия обществен икономически труд – (а) всеобщ съвкупен обществен икономически труд* (general joint social economic labour), което е
същото като съвкупен всеобхватен икономически труд (joint comprehensive
economic labour) и като народностопански икономически труд* (all-economic
labour) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен микроикономически труд*
(general joint social microeconomic labour), което е същото като съвкупен всеобхватен микроикономически труд (joint comprehensive microeconomic labour)
и като народностопански микроикономически труд* (all-microeconomic
labour), (β) всеобщ съвкупен обществен мезоикономически труд* (general
joint social mesoeconomic labour), което е същото като съвкупен всеобхватен
мезоикономически труд (joint comprehensive mesoeconomic labour) и като народностопански мезоикономически труд* (all-mesoeconomic labour) и (γ)
всеобщ съвкупен обществен макроикономически труд* (general joint social
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------macroeconomic labour), което е същото като съвкупен всеобхватен макроикономически труд (joint comprehensive macroeconomic labour) и като народностопански макроикономически труд* (all-macroeconomic labour)], и (б) всеобщ съвкупностен обществен икономически труд* (general totalitic social
economic labour), което е същото като съвкупеностен всеобхватен икономически труд* (totalitic comprehensive economic labour) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен обществен микроикономически труд* (general totalitic social microeconomic labour), което е същото като съвкупеностен всеобхватен микроикономически труд* (totalitic comprehensive microeconomic labour), (β) всеобщ
съвкупностен обществен мезоикономически труд* (general totalitic social
mesoeconomic labour), което е същото като съвкупеностен всеобхватен мезоикономически труд* (totalitic comprehensive mesoeconomic labour) и (γ) всеобщ съвкупностен обществен макроикономически труд* (general totalitic
social macroeconomic labour), което е същото като съвкупеностен всеобхватен
макроикономически труд* (totalitic comprehensive macroeconomic labour)],
като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватния микроикономически труд, всеобхватния мезоикономически труд и
всеобхватния макроикономически труд.

Агрегатен и множествен икономически труд. Общ и мрежест икономически труд
Според ингредиентната икономическа субстанциалност се разграничават (1) агрегатен икономически труд* (aggregate economic labour) – когато
изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в агрегатната икономическа единица* (aggregate economic participant), която като субстанциалнодефинирана икономическа единица се разглежда като единно и сумарно цяло
от съставящите я по-нискообхватни (единични или частични) икономически
единици, все едно че е една единствена и отделна икономическа единица [негова разновидност е агрегатният народностопански икономически труд*
(aggregate all-economic labour)], и (2) множествен икономически труд* (plural
economic labour) – когато изцяло или частично се осъществява и възпроизвежда в множествена икономическа единица* (plural economic participant), която
се разглежда като множество (вж. икономическо множество) от съставящите я
по-нискообхватни (единични или частични) икономически единици [негова
разновидност е множественият народностопански икономически труд*
(plural all-economic labour)]. Тук икономическият труд на агрегатната икономическа единица е равен на претеглената сума на разноименните (неедно87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------родните) видове икономически труд на различните субстанциалнодефинирани икономически единици от множествената икономическа единица.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната икономическа субстанциалност, се конституират: (1)
агрегатен микроикономически труд* (aggregate microeconomic labour) [негова разновидност е агрегатният народностопански микроикономически
труд* (aggregate all-microeconomic labour)] и множествен микроикономически труд* (plural microeconomic labour) [негова разновидност е множественият народностопански микроикономически труд* (plural allmicroeconomic labour)]; (2) агрегатен мезоикономически труд* (aggregate
mesoeconomic labour) [негова разновидност е агрегатният народностопански мезоикономически труд* (aggregate all-mesoeconomic labour)] и множествен мезоикономически труд* (plural mesoeconomic labour) [негова разновидност е множественият народностопански мезоикономически труд*
(plural all-mesoeconomic labour)]; (3) агрегатен макроикономически труд*
(aggregate macroeconomic labour) [негова разновидност е агрегатният народностопански макроикономически труд* (aggregate all-macroeconomic
labour)] и множествен макроикономически труд* (plural macroeconomic
labour) [негова разновидност е множественият народностопански макроикономически труд* (plural all-macroeconomic labour)].
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се
конституират: (1) агрегатен еднороден икономически труд* (aggregate
homogeneous economic labour) и множествен еднороден икономически труд*
(plural homogeneous economic labour); (2) агрегатен разнороден икономически
труд* (aggregate heterogeneous economic labour) и множествен разнороден
икономически труд* (plural heterogeneous economic labour); (3) агрегатен всеобщ икономически труд* (plural general economic labour) и множествен всеобщ икономически труд* (plural general economic labour). Тук икономическият труд на даден вид агрегатна икономическа единица е равен на претеглената
сума на разноименните (нееднородните) видове икономически труд на различните субстанциално-дефинирани икономически единици от същия вид множествена икономическа единица.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната
субстанциална икономическа обхватност, се конституират: (1) към агрегатния еднороден икономически труд – (а) агрегатен еднороден микроикономи88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески труд* (aggregate homogeneous microeconomic labour), (б) агрегатен
еднороден мезоикономически труд* (aggregate homogeneous mesoeconomic
labour) и (в) агрегатен еднороден макроикономически труд* (aggregate
homogeneous macroeconomic labour); (2) към множествения еднороден икономически труд – (а) множествен еднороден микроикономически труд* (plural
homogeneous microeconomic labour), (б) множествен еднороден мезоикономически труд* (plural homogeneous mesoeconomic labour) и (в) множествен
еднороден макроикономически труд* (plural homogeneous macroeconomic
labour); (3) към агрегатния разнороден икономически труд – (а) агрегатен
разнороден микроикономически труд* (aggregate heterogeneous microeconomic labour), (б) агрегатен разнороден мезоикономически труд* (aggregate
heterogeneous mesoeconomic labour) и (в) агрегатен разнороден макроикономически труд* (aggregate heterogeneous macroeconomic labour); (4) към множествения разнороден икономически труд – (а) множествен разнороден микроикономически труд* (plural heterogeneous microeconomic labour), (б) множествен разнороден мезоикономически труд* (plural heterogeneous
mesoeconomic labour) и (в) множествен разнороден макроикономически
труд* (plural heterogeneous macroeconomic labour); (5) към агрегатния всеобщ
икономически труд – (а) агрегатен всеобщ микроикономически труд*
(aggregate general microeconomic labour), (б) агрегатен всеобщ мезоикономически труд* (aggregate general mesoeconomic labour) и (в) агрегатен всеобщ
макроикономически труд* (aggregate general macroeconomic labour); (6) към
множествения всеобщ икономически труд – (а) множествен всеобщ микроикономически труд* (plural general microeconomic labour), (б) множествен
всеобщ мезоикономически труд* (plural general mesoeconomic labour) и (в)
множествен всеобщ макроикономически труд* (plural general macroeconomic labour).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната икономическа общностност, се конституират: (1)
агрегатен съвкупен икономически труд* (aggregate joint economic labour) и
множествен съвкупен икономически труд* (plural joint economic labour) [агрегатният икономически труд, съвкупният икономически труд и агрегатният
съвкупен икономически труд са разновидности на по-общото понятие за общ
икономически труд (total economic labour)]; (2) агрегатен съвкупностен
икономически труд* (aggregate totalitic economic labour) и множествен съвкупностен икономически труд* (plural totalitic economic labour) [множественият икономически труд, съвкупностният икономически труд и множествени89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят съвкупностен икономически труд са разновидности на по-общото понятие
за мрежест икономически труд (reticulated economic labour)].
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната
икономическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен икономически труд – (а) агрегатен съвкупен
микроикономически труд* (aggregate joint microeconomic labour), (б) агрегатен съвкупен мезоикономически труд* (aggregate joint mesoeconomic labour)
и (в) агрегатен съвкупен макроикономически труд* (aggregate joint
macroeconomic labour); освен това: (а) агрегатният микроикономически труд,
съвкупният микроикономически труд и агрегатният съвкупен микроикономически труд са разновидности на по-общото понятие за общ микроикономически труд (total microeconomic labour), (б) агрегатният мезоикономически
труд, съвкупният мезоикономически труд и агрегатният съвкупен мезоикономически труд са разновидности на по-общото понятие за общ мезоикономически труд (total mesoeconomic labour), (в) агрегатният макроикономически
труд, съвкупният макроикономически труд и агрегатният съвкупен макроикономически труд са разновидности на по-общото понятие за общ
макроикономически труд (total macroeconomic labour);
(2) към множествения съвкупен икономически труд – (а) множествен
съвкупен микроикономически труд* (aggregate joint microeconomic labour),
(б) множествен съвкупен мезоикономически труд* (aggregate joint
mesoeconomic labour) и (в) множествен съвкупен макроикономически труд*
(aggregate joint macroeconomic labour);
(3) към агрегатния съвкупностен икономически труд – (а) агрегатен съвкупностен микроикономически труд* (aggregate totalitic microeconomic
labour), (б) агрегатен съвкупностен мезоикономически труд* (aggregate
totalitic mesoeconomic labour) и (в) агрегатен съвкупностен макроикономически труд* (aggregate totalitic macroeconomic labour);
(4) към множествения съвкупностен икономически труд – (а) множествен съвкупностен микроикономически труд* (plural totalitic microeconomic
labour), (б) множествен съвкупностен мезоикономически труд* (plural
totalitic mesoeconomic labour) и (в) множествен съвкупностен макроикономически труд* (plural totalitic macroeconomic labour); освен това: (а) множественият микроикономически труд, съвкупностният микроикономически труд и
множественият съвкупностен микроикономически труд са разновидности на
по-общото понятие за мрежест микроикономически труд (reticulated micro90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic labour), (б) множественият мезоикономически труд, съвкупностният
мезоикономически труд и множественият съвкупностен мезоикономически
труд са разновидности на по-общото понятие за мрежест мезоикономически
труд (reticulated mesoeconomic labour), (в) множественият макроикономически
труд, съвкупностният макроикономически труд и множественият съвкупностен макроикономически труд са разновидности на по-общото понятие за мрежест макроикономически труд (reticulated macroeconomic labour).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират: (1) агрегатен отделен икономически труд* (aggregate single
economic labour) и множествен отделен икономически труд* (plural single
economic labour); (2) агрегатен секторен икономически труд* (aggregate sector economic labour) и множествен секторен икономически труд* (plural social economic labour); (3) агрегатен обществен икономически труд*
(aggregate social economic labour) и множествен обществен икономически
труд* (plural sector economic labour).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната
общностна икономическа обхватност, се конституират: (1) към агрегатния
отделен икономически труд – агрегатен отделен микроикономически труд*
(aggregate single microeconomic labour); (2) към множествения отделен икономически труд – множествен отделен микроикономически труд* (plural single microeconomic labour); (3) към агрегатния секторен икономически труд – (а)
агрегатен секторен микроикономически труд* (aggregate sector
microeconomic labour), (б) агрегатен секторен мезоикономически труд*
(aggregate sector mesoeconomic labour); (4) към множествения секторен икономически труд – (а) множествен секторен микроикономически труд* (plural
sector microeconomic labour), (б) множествен секторен мезоикономически
труд* (plural sector mesoeconomic labour); (5) към агрегатния обществен икономически труд – (а) агрегатен обществен микроикономически труд*
(aggregate social microeconomic labour), (б) агрегатен обществен мезоикономически труд* (aggregate social mesoeconomic labour), (в) агрегатен обществен макроикономически труд* (aggregate social macroeconomic labour); (6)
към множествения обществен икономически труд – (а) множествен обществен микроикономически труд* (plural social microeconomic labour), (б) множествен обществен мезоикономически труд* (plural social mesoeconomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------labour), (в) множествен обществен макроикономически труд* (plural social
macroeconomic labour).
От посочените досега разновидности на икономическия труд могат да се
изведат (да се конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането предлагане на използваните по-горе пет критерия: ингредиентната
икономическа общностност, ингредиентната общностна икономическа обхватност, ингредиентната икономическа субстанциалност, ингредиентната
субстанциална икономическа обхватност и ингредиентната икономическа
равнищност.

Други значими разновидности на икономическия труд
Според възпроизводствената икономическа пълнота се разграничават необходим икономически труд il, принаден икономически труд sl и цялостен
икономически труд el. Когато не е посочено друго, под икономически труд
обикновено се подразбира цялостният икономически труд. Според някакъв
функционален признак икономическият труд, интерпретиран като пълен икономически труд* (full economic labour), може да се разбие на свои части, всяка една от които представлява частичен икономически труд* (partial
economic labour). Например според кумулативната икономическа пълнота се
разграничават пряк икономически труд* (direct economic labour) и косвен
икономически труд* (indirect economic labour), чиято сума е пълният икономически труд. Разновидност на пълния труд е агрегатният пълен народностопански макроикономически труд* (aggregate full all-macroeconomic
labour)]. Класификацията на труда на пълен и частичен е приложима към
всичи негови разновидности, разгледани по-горе в изложението. Когато не
е посочено друго, под съответната разновидност на труда обикновено се
подразбира неговият пълен вариант. Единица от икономическия труд е единичен икономически труд (unitary economic labour). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност трудът се подразделя на феноменен икономически труд* (phenomenal economic labour) и същностен
икономически труд* (essential economic labour).
Според ингредиентната икономическа изразимост той се подразделя на
ценностен икономически труд* (worth economic labour) l(w), стойностен
икономически труд* (value economic labour) l(v), полезностен икономически
труд (utility economic labour) l(u), специфичен икономически труд (specific
economic labour) l(s), натурален икономически труд* (natural economic
labour) l(n), трудово-изразен икономически труд (labourly-expressed economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------labour) l(l), парично-изразен икономически труд (monetarly-expressed
economic labour) l(m) и т.н.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически труд l = l(E) се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски труд* (consumptionary labour) l(C), стопански труд (protoeconomic labour) l(P), пазарно-икономически труд*
(marketly-economic labour) l(M) и финансово-пазарно-икономически труд*
(financially-marketly-economic labour) l(N). Общо за всички тях е понятието за
поддържащ труд* (sustenance /sustaining/ labour) l(Z) (за труд при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД (economic labour) (ки) – във:
агрегатен икономически труд (вж. икономически труд);
всеобхватен икономически труд (вж. икономически труд);
всеобщ икономически труд (вж. икономически труд);
въздействие на външнотърговския обмен върху общественонеобходимите
разходи на икономически труд;
въздействие на потреблението върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
въздействие на производството върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
въздействие на размяната върху общественонеобходимите разходи на
икономически труд;
въздействие на разпределението върху общественонеобходимите разходи
на икономически труд;
групов икономически труд (вж. икономически труд);
динамични общественонеобходими разходи на икономически труд;
единичен икономически труд (вж. икономически труд);
еднороден икономически труд (вж. икономически труд);
ексинипроизводителен икономически труд (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
ефекторен икономически труд (същото като производителен икономически труд);
икономически труд (същото като текущ трудов производствен икономически фактор);
инифективен икономически труд (същото като производителен икономически труд);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комплексен метод за определяне на индивидуалните пълни разходи на
икономически труд;
косвен икономически труд (вж. икономически труд);
косвени разходи на икономически труд;
материално-производителен икономически труд (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
множествен икономически труд (вж. икономически труд);
мрежест икономически труд (вж. икономически труд);
народностопански икономически труд;
неефекторен икономически труд (същото като непроизводителен икономически труд);
неинифективен икономически труд (същото като непроизводителен икономически труд);
необходими разходи на икономически труд;
непроизводителен икономически труд;
общ икономически труд (вж. икономически труд);
обществен икономически труд (вж. икономически труд);
общественонеобходими косвени разходи на икономически труд;
общественонеобходими преки разходи на икономически труд;
общественонеобходими пълни разходи на икономически труд;
общественонеобходими разходи на икономически труд;
опростен модел за определяне на общественонеобходимите пълни разходи на икономически труд;
отделен икономически труд (вж. икономически труд);
преки разходи на икономически труд;
производителен икономически труд;
пряк икономически труд (вж. икономически труд);
пълен икономически труд (вж. икономически труд);
пълни разходи на икономически труд;
работен икономически труд (същото като текущ работен трудов производствен икономически фактор);
разнороден икономически труд (вж. икономически труд);
секторен икономически труд (вж. икономически труд);
следпроизводствено-непроизводителен икономически труд (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
специфичен икономически труд (същото като текущ специфичен трудов
производствен икономически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупен икономически труд (вж. икономически труд);
съвкупностен икономически труд (вж. икономически труд);
съзидателен икономически труд (същото като текущ съзидателен трудов
производствен икономически фактор);
творчески икономически труд (същото като текущ творчески трудов
производствен икономически фактор);
частен икономически труд (вж. икономически труд);
частичен икономически труд (вж. икономически труд).
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСУМ* (economic universum) – вж. икономически предмет.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (economic unicentite) – същото като
уницентитална икономическа значимост.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ (economic unicentite) (ки) – във:
запасов икономически уницентит (същото като запасова уницентитална
икономическа значимост);
изпълнителен икономически уницентит (същото като изпълнителна уницентитална икономическа значимост);
икономически уницентит (същото като уницентитална икономическа
значимост);
работен икономически уницентит (същото като работна уницентитална
икономическа значимост);
субстатен икономически уницентит (същото като субстатна уницентитална икономическа значимост);
сустатантен икономически уницентит (същото като сустатантна уницентитална икономическа значимост);
сустатитен икономически уницентит (същото като сустатитна уницентитална икономическа значимост);
съзидателен икономически уницентит (същото като съзидателна уницентитална икономическа значимост);
сътворителен икономически уницентит (същото като сътворителна уницентитална икономическа значимост);
творчески икономически уницентит (същото като творческа уницентитална икономическа значимост);
унисъзидателен икономически уницентит (същото като унисъзидателна
уницентитална икономическа значимост).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ УРАВНЕНИЯ НА ОЙЛЕР, Л., И ЛАГРАНЖ, Ж.
(Euler-Lagrange′s economic equations) – същото като уравнения на Л. Ойлер и
Ж. Лагранж в икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКИ УРАВНЕНИЯ НА ХАМИЛТОН, У.* (Hamilton
economic equations) – уравнения на У. Хамилтон (Hamilton equations), приложени в икономическа среда; канонични обикновени диференциални уравнения от първи ред (вж. диференциални уравнения), описваши движението на
холономна икономическа система под въздействието на приложени към нея
определени сили, както и описващи икономически екстремали (същото като
оптимални фазови икономически траектории) на задачи на класическото вариационно изчисление, приложени в икономиката (вж. класическа вариационна икономическа задача, същото като класическа икономическа задача на оптималното управление). Икономическите уравнения на У. Хамилтон са еквивалентни на икономическите уравнения на Ж. Лагранж от втори род, както и
на икономическите уравнения на Л. Ойлер в класическото вариационно смятане, в които неизвестни са обобщените координати qi и обобщените скорости
dqi
dq
на икономическата система. Вместо обобщените скорости i в иконоdt
dt
мическите уравнения на У. Хамилтон са въведени (1) обобщените импулси
на икономическата система
pi =

∂L
, i = 1, 2, ..., n,
dqi
∂
dt

където
 dq 
L = L qi , i , t 
dt 


е икономическата функция на Ж. Лагранж (същото като икономически лагранжиан; вж. и икономически множители на Ж. Лагранж), а n е броят на
степените на свобода на икономическата система, и (2) икономическата
функция на У. Хамилтон (същото като икономически хамилтониан) (вж. и
икономическа задача с принцип на максимума)
n

H (qi , pi , t ) = ∑ pi
i =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dq
В дясната част на горния израз променливите i се заместват с техните равdt
ни изражения
dqi
= ϕi (qs , ps , t ),
dt

получени от решаването на уравненията
pi =

∂L
, i = 1, 2, ..., n .
dqi
∂
dt

Икономическите уравнения на У. Хамилтон имат вида на следните канонични
уравнения:
dqi ∂H
=
,
dt ∂pi
dpi
∂H
=−
.
dt
∂qi

Броят на тези уравнения е 2n, колкото е и броят на неизвестните pi и qi. Вж.
икономическа система на У. Хамилтон.
ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ НА ВАЕРЩРАС, К., И ЕРДМАН, Г.
(Weierstrass–Erdmann economic conditions) (ки) – във:
ъглови икономически условия на Ваерщрас, К., и Ердман, Г.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИТАТ* (economic factitate) (*), фактитатна
едностепенна икономическа триада, – вид едностепенна икономическа триада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е фактитатна едностепенна икономическа триада), състояща се от взаимодействащи си
икономическо явление, икономическа форма и икономическа суперстанта,
общо понятие за които е икономическата даденост и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически предмет може да с е интерпретира като икономически фактитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на явление (което е негова външна определеност), форма (която е негово външно състояние) и суперстанта (която е негово
външно същество).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИТАТ (economic factitate) (ки) – във:
икономически фактитат;
типичен икономически фактитат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ* (economic factitite) (*) – икономически
предмет като единство от икономическо явление, икономическа форма и икономическа суперстанта (които са видове икономически ексститутити), негова фактититна външна (разкрита) страна; фактититна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още фактититна (частична и единна) външна
икономическа конституираност* [factititive (partial and united) external
economic constitution /constitutivity/]; икономическо явление (като външна определеност), икономическа форма (като външно състояние) и икономическа
суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три външни икономически страни на икономическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична)
външна реалност на икономическия предмет. Фактититът е разновидност на
икономическия екстит. Основни разновидности на икономическия фактитит
са обектният икономически фактитит* (object economic factitite) (фактититът на икономическия обект) и системният икономически фактитит*
(system economic factitite) (фактититът на икономическата система). На него
отговаря понятието за фактититно икономическо богатство* (factititive
economic wealth). Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ (economic factitite) (ки) – във:
икономически фактитит;
икономически фактитит (като разновидност на типичния диалектически
икономически ингредиент);
типичен икономически фактитит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ* (economic factitite) (като разновидност на
типичния диалектически икономически ингредиент) (*) – типичен икономически предмет като единство от икономическо явление, икономическа форма
и икономическа суперстанта (които са видове типични икономически екс98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ститутити), негова фактититна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икономически ингредиент); фактититна (частична и единна)
външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на
икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още фактититна (частична и единна)
външна типична икономическа конституираност* [factititive (partial and
united) external typical economic constitution /constitutivity/]; икономическо явление (като външна определеност), икономическа форма (като външно състояние) и икономическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три външни типични икономически
страни на типичното икономическо предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) външна реалност на типичния икономически предмет. Фактититът е разновидност на типичния икономически екстит. Основни разновидности на икономическия фактитит са обектният икономически фактитит* (object economic factitite) (фактититът на икономическия обект) и системният икономически фактитит* (system economic
factitite) (фактититът на икономическата система). Вж. икономически реалититатит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (economic factor) – същото като производствен икономически фактор.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (economic factor) (ки) – във:
агрегатен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
амортизационен текущо-безналичен производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------амортизационен текущо-интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-капиталов производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-наличен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-неинтегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-некапиталов производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-некапиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
амортизационен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени
икономически фактори);
безналичен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови
производствени икономически фактори);
безналичен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
безналично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------безналично-текущ физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
битруфизно пространство на производствените икономически фактори (вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж, нулев
физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
вектор на производствените икономически фактори (в микр.);
вектор на търсеното на производствените икономически фактори (в
микр.) (същото като вектор на производствените икономически фактори (в
микр.));
взаимодопълняемост на производствените икономически фактори;
взаимозаменяемост на производствените икономически фактори;
всеобхватен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
всеобщ производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
входен икономически фактор (в микр.) (същото като производствен икономически фактор);
входен производствен икономически фактор (в микр.) (същото като производствен икономически фактор);
групов производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
единичен продукт на икономическия фактор (същото като продуктова
производителност на икономическия фактор);
единичен продукт на полезностния икономически фактор (същото като
полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
единичен продукт на специфичния икономически фактор (същото като
специфична производствена продуктова производителност на икономическия
фактор);
единичен продукт на стойностния икономически фактор (същото като
стойностна производствена продуктова производителност на икономическия
фактор);
единичен продукт на трудовия икономически фактор (същото като продуктова производителност на трудовия икономически фактор);
единичен продукт на физическия икономически фактор (същото като
продуктова производителност на физическия икономически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен продукт на ценностния икономически фактор (същото като
ценностна производствена продуктова производителност на икономическия
фактор);
единичен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
единична полезност на икономическия фактор (същото като производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас);
единична полезност на паричния икономически фактор (същото като
производствено-факторна полезностна интензивност на паричноизразения икономически запас; вж. производствено-факторна полезностна
интензивност на икономическия запас);
единична полезност на специфичния икономически фактор (същото като
производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
единична стойност на икономическия фактор (същото като производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас);
единична стойност на паричния икономически фактор (същото като
производствено-факторна стойностна интензивност на парично-изразения
икономически запас; вж. производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас);
единична стойност на специфичния икономически фактор (същото като
производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
единична ценност на икономическия фактор (същото като производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас);
единична ценност на паричния икономически фактор (същото като
производствено-факторна ценностна интензивност на парично-изразения
икономически запас; вж. производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас);
единична ценност на специфичния икономически фактор (същото като
производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния икономически запас);
еднороден производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
еластичност на заместването на производствените икономически фактори;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен
икономически фактор;
еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор;
еластичност на икономическия продукт към икономическия фактор;
еластичност на икономическия продукт към трудовия икономически
фактор;
еластичност на икономическия продукт към трудовия производствен
икономически фактор;
еластичност на икономическия продукт към физическия икономическия
фактор;
еластичност на икономическия фактор към икономическия продукт;
закон за намаляващата пределна полезност на икономическия фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на трудовия икономически
фактор;
закон за намаляващата пределна полезност на физическия икономически
фактор;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор;
закон за намаляващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор;
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори;
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор;
закон за нарастващата пределна продуктова производителност на физическия производствен икономически фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на трудовия икономически
фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на икономическия фактор;
закон за нарастващата пределна стойност на физическия икономически
фактор;
изведен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
икономическа взаимозаменяемост на производствените икономически фактори (вж. взаимозаменяемост на производствените икономически
фактори);
икономическа област от пространството на производствените икономически фактори;
икономически фактор (същото като производствен икономически фактор);
икономически фактори (същото като производствени икономически фактори);
индивидуална пределна производителност на производствения икономически фактор (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуална средна производителност на производствения икономически фактор (в микр.);
интегрален предметен производствен икономически фактор;
интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
интегрален предметен физически производствен икономически фактор;
интегрален производствен икономически фактор;
интегрален работен производствен икономически фактор;
интегрален работен трудов производствен икономически фактор;
интегрален работен физически производствен икономически фактор;
интегрален специфичен производствен икономически фактор;
интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
интегрален специфичен физически производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
интегрален творчески производствен икономически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икономически фактор;
интегрален творчески физически производствен икономически фактор;
интегрален трудов производствен икономически фактор;
интегрален физически производствен икономически фактор;
интегрална полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална продуктова производителност на икономическия фактор
(вж. продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална продуктова производителност на трудовия икономическия фактор (вж. продуктова производителност на трудовия икономическия
фактор);
интегрална продуктова производителност на физическия икономически фактор (вж. продуктова производителност на физическия икономически фактор);
интегрална специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор (вж. специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
интегрална стойностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. стойностна производствена продуктова
производителност на икономическия фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална ценностна производствена продуктова производителност
на икономическия фактор (вж. ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
капиталов производствен икономически фактор (същото като интегрален
производствен икономически фактор; вж. производствени икономически
фактори);
капиталов специфичен производствен икономически фактор (същото като интегрален специфичен производствен икономически фактор);
капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови
производствени икономически фактори);
капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
коефициент на еластичността на заместването на производствените
икономически фактори (вж. еластичността на заместването на производствените икономически фактори);
коефициент на еластичността на икономическия продукт към икономическия фактор (вж. собствено-производствена икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическия продукт към трудовия производствен икономически фактор (вж. двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическия продукт към физическия икономически фактор (вж. двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
косвен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
крива на общата потребителна полезност на трудовия икономически
фактор [относителна индивидуална] (вж. обща икономическа ценност);
крива на пределната продуктова производителност на производствения икономически фактор (вж. особена икономическа област на пространството на производствените икономически фактори и неособената икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори);
крива на пределната продуктова производителност на трудовия производствен икономически фактор (вж. особена икономическа област на
пространството на производствените икономически фактори и неособената
икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на пределната продуктова производителност на физическия
производствен икономически фактор (вж. особена икономическа област на
пространството на производствените икономически фактори и неособената
икономическа област на пространството на производствените икономически
фактори);
макропроизводствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
материален производствен икономически фактор;
мезопроизводствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
микропроизводствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
множествен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
мрежест производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
наличен производствен икономически фактор (вж. производствени
икономически фактори);
налично-текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
налично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
налично-текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
намаляваща възвръщаемост на физическия производствен икономически
фактор (в микр.);
неикономическа област от пространството на производствените икономически фактори;
неинтегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори.);
неинтегрален трудов производствен икономически фактор (вж. /1/
производствени икономически фактори и /2/ трудови производствени икономически фактори);
неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. /1/
производствени икономически фактори и /2/ физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------некапиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
некапиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
некапиталов физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
нематериален производствен икономически фактор;
неособена икономическа област от пространството на производствените икономически фактори;
нетекущ производствен икономически фактор (вж. производствени
икономически фактори);
нетекущ трудов производствен икономически фактор (вж. /1/ производствени икономически фактори и /2/ трудови производствени икономически фактори);
нетекущ физически производствен икономически фактор (вж. /1/ производствени икономически фактори и /2/ физически производствени икономически фактори);
нетекущо-интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
нетекущо-интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
нетекущо-интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
нетекущо-капиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
нетекущо-капиталов трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
нетекущо-капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
нетекущо-наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
нетекущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
нетекущо-наличен физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
неявно-интегрален предметен производствен икономически фактор;

110

467

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------неявно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икономически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икономически фактор;
оборотен /циркулиращ/ интегрален производствен икономически
фактор (вж. производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ интегрален трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ капиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ наличен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ наличен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ наличен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оборотен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
оборотен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-некапиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
оборотен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
общ продукт на икономическия фактор;
общ продукт на трудовия икономически фактор;
общ продукт на физическия икономически фактор;
общ производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
обща полезност на икономическия фактор;
обща полезност на трудовия икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обща полезност на физическия икономически фактор;
обща стойност на икономическия фактор;
обща стойност на трудовия икономически фактор;
обща стойност на физическия икономически фактор;
обща ценност на икономическия фактор;
обща ценност на трудовия икономически фактор;
обща ценност на физическия икономически фактор;
обществен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
основен /фиксиран/ интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ наличен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ наличен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
особена икономическа област от пространството на производствените
икономически фактори;
отделен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
отделна пределна производителност на производствения икономически
фактор (в микр.);
отделна средна производителност на производствения икономически
фактор (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отрицателен пределен продукт на икономическия фактор (вж. неикономическа област от пространството на производствените икономически
фактори);
полезност на икономическия фактор;
полезност на производствения икономически фактор;
полезност на специфичния икономически фактор;
полезност на стойността на икономическия фактор (вж. специфичноценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена
икономическа система);
полезност на трудовия икономически фактор;
полезност на трудовия производствен икономически фактор;
полезност на физическия икономически фактор;
полезност на физическия производствен икономически фактор;
полезностен производствен икономически фактор;
полезностен трудов производствен икономически фактор;
полезностен физически производствен икономически фактор;
полезностна производствена продуктова принаденост на икономическия
фактор (същото като полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
полезностна производствена продуктова принаденост на стойностния
икономически фактор (вж. специфично-ценностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система);
полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор;
положителен пределен продукт на икономическия фактор (вж. икономическа област от пространството на производствените икономически фактори);
постоянна възвръщаемост на физическия производствен икономически
фактор (в микр.);
постоянни производствени икономически фактори (в микр.);
пределен продукт на икономическия фактор (същото като пределна продуктова производителност на икономическия фактор);
пределен продукт на полезностния икономически фактор (същото като
пределна полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределен продукт на производствения икономически фактор (в микр.)
(същото като пределна продуктова производителност на икономическия фак114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор и като пределна производителност на производствения икономически
фактор (в микр.));
пределен продукт на специфичния икономически фактор (същото като
пределна специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределен продукт на специфичния икономически фактор (същото като
пределна специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределен продукт на стойностния икономически фактор (същото като
пределна стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределен продукт на трудовия икономически фактор (същото като пределна продуктова производителност на трудовия икономически фактор);
пределен продукт на физическия икономически фактор (същото като пределна продуктова производителност на физическия икономически фактор);
пределен продукт на ценностния икономически фактор (същото като
пределна ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределна норма на еквивалентното заместване на производствените
икономически фактори (в микр.);
пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на производствените икономически фактори (вж. факторна икономическа изокоста
и факторна изокостна икономшчиска лшния);
пределна полезност на икономическия фактор (същото като пределна
производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас);
пределна полезност на паричния икономически фактор (същото като
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на парично-изразения икономически запас; вж. пределна производствено-факторна
полезностна интензивност на икономическия запас);
пределна полезност на специфичния икономически фактор (същото като
пределна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния икономически запас);
пределна полезност на трудовия икономически фактор;
пределна полезност на физическия икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна полезностна производствена продуктова принаденост на икономическия фактор (същото като пределна полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределна полезностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
пределна продуктова производителност на икономическия фактор;
пределна продуктова производителност на трудовия икономически фактор;
пределна продуктова производителност на физическия икономически
фактор;
пределна продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
пределна производителност на производствената трудово-факторна
осигуреност на физическия икономически фактор (вж. производствена
трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор);
пределна производителност на производствената физическофакторна осигуреност на трудовия икономически фактор (вж. производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор);
пределна производителност на производствения икономически фактор (в
микр.);
пределна специфична производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
пределна специфична производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
пределна стойност на икономическия фактор (същото като пределна
производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас);
пределна стойност на паричния икономически фактор (същото като
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на паричноизразения икономически запас; вж. пределна производствено-факторна
стойностна интензивност на икономическия запас);
пределна стойност на специфичния икономически фактор (същото като
пределна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния икономически запас);
пределна стойност на трудовия икономически фактор;
пределна стойност на физическия икономически фактор;

116

473

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна стойностна производствена продуктова принаденост на икономическия фактор (същото като пределна стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределна стойностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
пределна ценност на икономическия фактор (същото като пределна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас);
пределна ценност на паричния икономически фактор (същото като
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на паричноизразения икономически запас; вж. пределна производствено-факторна
ценностна интензивност на икономическия запас);
пределна ценност на специфичния икономически фактор (същото като
пределна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния
икономически запас);
пределна ценност на трудовия икономически фактор;
пределна ценност на физическия икономически фактор;
пределна ценностна производствена продуктова принаденост на икономическия фактор (същото като пределна ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
пределна ценностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
предметен производствен икономически фактор;
предметен трудов производствен икономически фактор;
предметен физически производствен икономически фактор;
продукт на икономическия фактор;
продукт на трудовия икономически фактор;
продукт на физическия икономически фактор;
продуктова производителност на икономическия фактор;
продуктова производителност на трудовия икономически фактор;
продуктова производителност на физическия икономически фактор;
продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
продуктово-битруфизен производствен икономически фактор;
производствен икономически фактор;
производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор;
производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствени икономически фактори;
променливи производствени икономически фактори (в микр.);
пространство на производствените икономически фактори;
пряк производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
пълен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
работен производствен икономически фактор;
работен трудов производствен икономически фактор;
работен физически производствен икономически фактор;
работна ценност на производствения икономически фактор;
работна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
работна ценност на физическия производствен икономически фактор;
разнороден производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
секторен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
специфичен производствен икономически фактор;
специфичен трудов производствен икономически фактор;
специфичен физически производствен икономически фактор;
специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор;
специфична производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (вж. специфично-ценностна имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система);
специфична производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор (вж. специфично-ценностна имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система);
среден продукт на икономическия фактор (същото като средна продуктова производителност на икономическия фактор);
среден продукт на полезностния икономически фактор (същото като
средна полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
среден продукт на производствения икономически фактор (в микр.) (същото като средна продуктова производителност на икономическия фактор и
като средна производителност на производствения икономически фактор (в
микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------среден продукт на специфичния икономически фактор (същото като
средна специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
среден продукт на стойностния икономически фактор (същото като
средна стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
среден продукт на трудовия икономически фактор (същото като средна
продуктова производителност на трудовия икономически фактор);
среден продукт на физическия икономически фактор (същото като средна
продуктова производителност на физическия икономически фактор);
среден продукт на ценностния икономически фактор (същото като
средна ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
средна полезност на икономическия фактор (същото като средна производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас);
средна полезност на паричния икономически фактор (същото като
средна производствено-факторна полезностна интензивност на паричноизразения икономически запас; вж. средна производствено-факторна полезностна интензивност на икономическия запас);
средна полезност на специфичния икономически фактор (същото като
средна производствено-факторна полезностна интензивност на специфичния
икономически запас);
средна полезност на трудовия икономически фактор;
средна полезност на физическия икономически фактор;
средна полезностна производствена продуктова принаденост на икономическия фактор (същото като средна полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
средна полезностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
средна продуктова производителност на икономическия фактор
средна продуктова производителност на трудовия икономически фактор;
средна продуктова производителност на физическия икономически фактор;
средна продуктова разходност на трудовия икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна производителност на производствената трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор (вж. производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор);
средна производителност на производствената физическо-факторна
осигуреност на трудовия икономически фактор (вж. производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор);
средна производителност на производствения икономически фактор (в
микр.);
средна специфична производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
средна стойност на икономическия фактор (същото като средна производствено-факторна стойностна интензивност на икономическия запас);
средна стойност на паричния икономически фактор (същото като
средна производствено-факторна стойностна интензивност на паричноизразения икономически запас; вж. средна производствено-факторна
стойностна интензивност на икономическия запас);
средна стойност на специфичния икономически фактор (същото като
средна производствено-факторна стойностна интензивност на специфичния
икономически запас);
средна стойност на трудовия икономически фактор;
средна стойност на физическия икономически фактор;
средна стойностна производствена продуктова принаденост на икономическия фактор (същото като средна стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
средна стойностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
средна ценност на икономическия фактор (същото като средна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас);
средна ценност на паричния икономически фактор (същото като
средна производствено-факторна ценностна интензивност на паричноизразения икономически запас; вж. средна производствено-факторна ценностна интензивност на икономическия запас);
средна ценност на специфичния икономически фактор (същото като
средна производствено-факторна ценностна интензивност на специфичния
икономически запас);
средна ценност на трудовия икономически фактор;
средна ценност на физическия икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна ценностна производствена продуктова принаденост на икономическия фактор (същото като средна ценностна производствена продуктова
производителност на икономическия фактор);
средна ценностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор;
стойност на икономическия фактор;
стойност на полезността на икономическия фактор (вж. специфичноценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена
икономическа система);
стойност на пределния продукт на производствения икономически фактор (в микр.);
стойност на производствения икономически фактор;
стойност на специфичния икономически фактор;
стойност на трудовия икономически фактор;
стойност на трудовия производствен икономически фактор;
стойност на физическия икономически фактор;
стойност на физическия производствен икономически фактор;
стойностен производствен икономически фактор;
стойностен трудов производствен икономически фактор;
стойностен физически производствен икономически фактор;
стойностна производствена продуктова принаденост на икономическия
фактор (същото като стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
стойностна производствена продуктова принаденост на полезностния
икономически фактор (вж. специфично-ценностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система);
стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор;
съвкупен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
съвкупностен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
съвършено взаимозаместващи се производствени икономически фактори (вж. линейна собствено-производствена икономическа функция);
съзидателен производствен икономически фактор;
съзидателен трудов производствен икономически фактор;
съзидателен физически производствен икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна ценност на производствения икономически фактор;
съзидателна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
съзидателна ценност на физическия производствен икономически фактор;
творческа ценност на производствения икономически фактор;
творческа ценност на трудовия производствен икономически фактор;
творческа ценност на физическия производствен икономически фактор;
творчески производствен икономически фактор;
творчески трудов производствен икономически фактор;
творчески физически производствен икономически фактор;
текущ предметен производствен икономически фактор;
текущ предметен трудов производствен икономически фактор;
текущ предметен физически производствен икономически фактор;
текущ производствен икономически фактор;
текущ работен производствен икономически фактор;
текущ работен трудов производствен икономически фактор;
текущ работен физически производствен икономически фактор;
текущ специфичен производствен икономически фактор;
текущ специфичен трудов производствен икономически фактор;
текущ специфичен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ творчески производствен икономически фактор;
текущ творчески трудов производствен икономически фактор;
текущ творчески физически производствен икономически фактор;
текущ трудов производствен икономически фактор;
текущ физически производствен икономически фактор;
текуща полезностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор (вж.. полезностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
текуща продуктова производителност на икономическия фактор (вж.
продуктова производителност на икономическия фактор);
текуща продуктова производителност на трудовия икономическия
фактор (вж. продуктова производителност на трудовия икономическия фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща продуктова производителност на физическия икономически
фактор (вж. продуктова производителност на физическия икономически фактор);
текуща специфична производствена продуктова производителност на
икономическия фактор (вж. специфична производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
текуща стойностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор (вж. стойностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
текуща ценностна производствена продуктова производителност на
икономическия фактор (вж. ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-безналичен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-безналичен физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-интегрален трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-интегрален физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-капиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-наличен физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущо-неинтегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
технологична взаимозаменяемост на производствените икономически
фактори (вж. взаимозаменяемост на производствените икономически фактори);
трудов икономически фактор (същото като трудов производствен икономически фактор);
трудов производствен икономически фактор;
трудови икономически фактори (същото като трудови производствени
икономически фактори);
трудови производствени икономически фактори;
трудови производствени икономически фактори;
увеличаваща се възвръщаемост на физическия производствен икономически фактор (в микр.);
физически икономически фактор (същото като физически производствен
икономически фактор);
физически икономически фактори (същото като физически производствени икономически фактори);
физически производствен икономически фактор;
физически производствени икономически фактори;
физически производствени икономически фактори;
фиксиран интегрален производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
фиксиран интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
фиксиран интегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фиксиран наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
фиксиран наличен трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
фиксиран наличен физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
фирмена еластичност на търсенето на производствения икономически
фактор към продуктовия общ производствен разход (в микр.);
фирмена крива “цена – потребление на производствения икономически
фактор” (в микр.);
фирмена пределна производителност на производствения икономически
фактор (в микр.);
фирмена средна производителност на производствения икономически
фактор (в микр.);
фирмена стойност на пределния продукт на производствения икономически фактор (в микр.);
ценност на икономическия фактор;
ценност на производствения икономически фактор;
ценност на специфичния икономически фактор;
ценност на трудовия икономически фактор;
ценност на трудовия производствен икономически фактор;
ценност на физическия икономически фактор;
ценност на физическия производствен икономически фактор;
ценностен производствен икономически фактор;
ценностен трудов производствен икономически фактор;
ценностен физически производствен икономически фактор;
ценностна производствена продуктова принаденост на икономическия
фактор (същото като ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор);
ценностна производствена продуктова производителност на икономическия фактор;
циркулиращ интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
циркулиращ интегрален трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
циркулиращ интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циркулиращ капиталов производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
циркулиращ капиталов трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
циркулиращ капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
циркулиращ наличен производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
циркулиращ наличен трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
циркулиращ наличен физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
частен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор);
частичен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор);
явно-интегрален предметен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален предметен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален специфичен физически производствен икономически
фактор;
явно-интегрален трудов производствен икономически фактор;
явно-интегрален физически производствен икономически фактор.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (production economic factors) – същото като
производствени икономически фактори.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕАЗИТАНТ* (economic feasitant) (*) – общо понятие
за икономически посибитит и икономически субстантит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икономическия феазитат (последният в качеството му на двустепенна икономическа монада); икономическо
понятие, отразяващо положението, че даден икономически ингредиент или е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реализуема икономическа възможност, или е реализуема икономическа действителност. Вж. икономически феазитит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕАЗИТАТ* (economic feasitate) (*) – вид двустепенна
икономическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат),
състояща се от взаимодействащи си икономически посибитит и икономически
субстантит, общо понятие за които е икономическият феазитант и между
които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически ингредиент може да с е интерпретира като икономически феазитат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на икономически посибитит
(който е негова посибититна вътрешна реализуемост) и икономически субстантит (който е негова субстантитна външна реализуемост). Икономическият
посибитит е първичен и определящ по отношение на икономическия субстантит; той едновременно е посибитит на икономическия ингредиент и посибитит
на субстантита на икономическия ингредиент. Икономическият субстантит е
вторичен и решаващ по отношение на икономическия посибитит; той едновременно е субстантит на икономическия ингредиент и субстантит на посибитита на икономическия ингредиент. Икономическият субстантит е начинът на
верифициране на икономическия посибитит. Вж. икономически феазитит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕАЗИТИТ* (economic feasitite) (производно и съкратено от feasibility) (*) – икономическа осъществимост, интерпретирана като
икономически ингредиент; икономически субстантит и икономически посибитит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономически субстантит и икономически посибитит); икономическо
понятие, отразяващо положението, че е изискване даден икономически ингредиент да се осъществява в икономическата реалност. Икономическата реализуемост (economic realizability) (като основа на феазитита на икономическия ингредиент) произтича от икономическия посибитит и се верифицира от
икономическия субстантит. Икономическият феазитит е една от външните характеристики, които изграждат икономическия вераситит [в качеството му на
реализуем икономически вераситит* (realizable economic veracitite)], последният установяващ реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на
икономическия ингредиент с икономическия субстантит (вж. фиг. 1).
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Икономически
субстантит

Икономически
реализитит

Икономически
вераситит

Икономически
феазитит

Икономически
релиабитит

Икономически
регулатит

Икономически
вераситит

Икономически
вераситит

Икономически
индистит

Икономически
стохастит

Икономически
тендентит

Икономически
пробабитит

Икономически
посибитит

Фиг. 1. Икономически феазитит и неговото място при характеризирането и верифицирането на
икономическия вераситит

Икономическият феазитит е външна реализуема автентичност*
(external realizable genuineness) (външно-присъща реализуема автентичност)
[или още външна реализуема икономическа автентичност* (external realiz128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------realizable economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическия
вераситит, докато икономическият регулатит е вътрешна реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешно-присъща реализуема
автентичност) [или още вътрешна реализуема икономическа автентичност* (internal realizable economic genuineness), която е вид вътрешна страна]
на икономическия вераситит. Икономическият феазитит е начин на достигане
на икономическия феазитит [накратко – начин на икономическо достигане* (economic attaining mode)], където икономическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икономически феазитит и икономически регулатит. Икономическият феазитит е феазитит на икономическия ингредиент (и феазитит на регулатита на икономическия ингредиент). Икономическият феазитит и икономическият регулатит са категории на реализуемата автентичност на икономическия ингредиент* (realizable genuineness of the
economic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическият регулатит се снема в
икономическия феазитит: икономическият феазитит е икономическият регулатит в снет вид. Икономическият феазитит е скрит в икономическия регулатит,
а икономическият регулатит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия ингредиент] се разкрива чрез икономическия феазитит [който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икономическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическия феазитит са (1) икономическият квалифеазитит* (economic
qualifeasitite) [същото като осъществим икономически квалиингредиент*
(feasible economic qualiingredient)] [респ. осъществима икономическа квализначимост* (feasible economic qualisignificance)] и (2) икономическият квантифеазитит* (economic quantifeasitite) [същото като осъществим икономически квантиингредиент* (feasible economic quantiingredient)] [респ. осъществима икономическа квантизначимост* (feasible economic quantisignificance)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономическият субтифеазитит* (economic subtifeasitite) [същото като
осъществим икономически субтиингредиент* (feasible economic subtiingredient)] [респ. осъществима икономическа субтизначимост* (feasible
economic subtisignificance)] [в т.ч. икономическият субтиквалифеазитит*
(economic subtiqualifeasitite) и икономическият субтиквантифеазитит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economic subtiquantifeasitite)] и (2) икономическият обтифеазитит*
(economic obtifeasitite) [същото като осъществим икономически обтиингредиент* (feasible economic obtiingredient)] [респ. осъществима икономическа
обтизначимост* (feasible economic obtisignificance)] [в т.ч. икономическият
обтиквалифеазитит* (economic obtiqualifeasitite) и икономическият обтиквантифеазитит* (economic obtiquantifeasitite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия феазитит са:
(1) трансцентитален икономически феазитит* (transcentital economic
feasitite) [същото като осъществим трансцентитален икономически ингредиент* (feasible transcentital economic ingredient)] [респ. осъществима трансцентитална икономическа значимост* (feasible transcentital economic
significance)] {в т.ч. (а) трансцентитален икономически квалифеазитит*
(transcentital economic qualifeasitite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквалифеазитит* (transcentital economic subtiqualifeasitite) и (β) трансцентитален икономически обтиквалифеазитит*
(transcentital economic obtiqualifeasitite)] и (б) трансцентитален икономически квантифеазитит* (transcentital economic quantifeasitite) [към която се числят (α) трансцентитален икономически субтиквантифеазитит* (transcentital economic subtiquantifeasitite) и (β) трансцентитален икономически обтиквантифеазитит* (transcentital economic obtiquantifeasitite)]};
(2) инцентитален икономически феазитит* (incentital economic
feasitite) [същото като осъществим инцентитален икономически ингредиент* (feasible incentital economic ingredient)] [респ. осъществима инцентитална икономическа значимост* (feasible incentital economic significance)] {в
т.ч. (а) инцентитален икономически квалифеазитит* (incentital economic
qualifeasitite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквалифеазитит* (incentital economic subtiqualifeasitite) и (β) инцентитален
икономически обтиквалифеазитит* (incentital economic obtiqualifeasitite)] и
(б) инцентитален икономически квантифеазитит* (incentital economic
quantifeasitite) [към която се числят (α) инцентитален икономически субтиквантифеазитит* (incentital economic subtiquantifeasitite) и (β) инцентитален икономически обтиквантифеазитит* (incentital economic obtiquantifeasitite)]};
(3) центитален икономически феазитит* (centital economic feasitite)
[същото като осъществим центитален икономически ингредиент* (feasible
centital economic ingredient)] [респ. осъществима центитална икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------значимост* (feasible centital economic significance)] {в т.ч. (а) центитален
икономически квалифеазитит* (centital economic qualifeasitite) [към която се
числят (α) центитален икономически субтиквалифеазитит* (centital
economic subtiqualifeasitite) и (β) центитален икономически обтиквалифеазитит* (centital economic obtiqualifeasitite)] и (б) центитален икономически
квантифеазитит* (centital economic quantifeasitite) [към която се числят (α)
центитален икономически субтиквантифеазитит* (centital economic
subtiquantifeasitite) и (β) центитален икономически обтиквантифеазитит*
(centital economic obtiquantifeasitite)]};
(4) уницентитален икономически феазитит* (unicentital economic
feasitite) [същото като осъществим уницентитален икономически ингредиент* (feasible unicentital economic ingredient)] [респ. осъществима уницентитална икономическа значимост* (feasible unicentital economic significance)] {в т.ч. (а) уницентитален икономически квалифеазитит*
(unicentital economic qualifeasitite) [към която се числят (α) уницентитален
икономически субтиквалифеазитит* (unicentital economic subtiqualifeasitite)
и (β) уницентитален икономически обтиквалифеазитит* (unicentital
economic obtiqualifeasitite)] и (б) уницентитален икономически квантифеазитит* (unicentital economic quantifeasitite) [към която се числят (α) уницентитален икономически субтиквантифеазитит* (unicentital economic subtiquantifeasitite) и (β) уницентитален икономически обтиквантифеазитит*
(unicentital economic obtiquantifeasitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия феазитит са:
(1) унисъзидателен икономически феазитит* (unimaking economic
feasitite) [същото като осъществим унисъзидателен икономически ингредиент* (feasible unimaking economic ingredient)] [респ. осъществима унисъзидателна икономическа значимост* (feasible unimaking economic significance)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икономически квалифеазитит*
(unimaking economic qualifeasitite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икономически субтиквалифеазитит* (unimaking economic subtiqualifeasitite)
и (β) унисъзидателен икономически обтиквалифеазитит* (unimaking
economic obtiqualifeasitite)] и (б) унисъзидателен икономически квантифеазитит* (unimaking economic quantifeasitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икономически субтиквантифеазитит* (unimaking economic subtiquantifeasitite) и (β) унисъзидателен икономически обтиквантифеазитит*
(unimaking economic obtiquantifeasitite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) съзидателен икономически феазитит* (making economic feasitite)
[същото като осъществим съзидателен икономически ингредиент* (feasible
making economic ingredient)] [респ. осъществима съзидателна икономическа
значимост* (feasible making economic significance)] {в т.ч. (а) съзидателен
икономически квалифеазитит* (making economic qualifeasitite) [към която се
числят (α) съзидателен икономически субтиквалифеазитит* (making
economic subtiqualifeasitite) и (β) съзидателен икономически обтиквалифеазитит* (making economic obtiqualifeasitite)] и (б) съзидателен икономически
квантифеазитит* (making economic quantifeasitite) [към която се числят (α)
съзидателен икономически субтиквантифеазитит* (making economic subtiquantifeasitite) и (β) съзидателен икономически обтиквантифеазитит*
(making economic obtiquantifeasitite)]};
(3) изпълнителен икономически феазитит* (implementationary economic feasitite) [същото като осъществим изпълнителен икономически ингредиент* (feasible implementationary economic ingredient)] [респ. осъществима изпълнителна икономическа значимост* (feasible implementationary
economic significance)] {в т.ч. (а) изпълнителен икономически квалифеазитит* (implementationary economic qualifeasitite) [към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквалифеазитит* (implementationary economic subtiqualifeasitite) и (β) изпълнителен икономически обтиквалифеазитит* (implementationary economic obtiqualifeasitite)] и (б) изпълнителен
икономически квантифеазитит* (implementationary economic quantifeasitite)
[към която се числят (α) изпълнителен икономически субтиквантифеазитит* (implementationary economic subtiquantifeasitite) и (β) изпълнителен
икономически обтиквантифеазитит* (implementationary economic obtiquantifeasitite)]};
(4) творчески икономически феазитит* (creative economic feasitite)
[същото като осъществим творчески икономически ингредиент* (feasible
creative economic ingredient)] [респ. осъществима творческа икономическа
значимост* (feasible creative economic significance)] {в т.ч. (а) творчески икономически квалифеазитит* (creative economic qualifeasitite) [към която се
числят (α) творчески икономически субтиквалифеазитит* (creative
economic subtiqualifeasitite) и (β) творчески икономически обтиквалифеазитит* (creative economic obtiqualifeasitite)] и (б) творчески икономически
квантифеазитит* (creative economic quantifeasitite) [към която се числят (α)
творчески икономически субтиквантифеазитит* (creative economic subti-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------quantifeasitite) и (β) творчески икономически обтиквантифеазитит* (creative economic obtiquantifeasitite)]};
(5) работен икономически феазитит* (working economic feasitite) [същото като осъществим работен икономически ингредиент* (feasible
working economic ingredient)] [респ. осъществима работна икономическа
значимост* (feasible working economic significance)] {в т.ч. (а) работен икономически квалифеазитит* (working economic qualifeasitite) [към която се
числят (α) работен икономически субтиквалифеазитит* (working economic
subtiqualifeasitite) и (β) работен икономически обтиквалифеазитит*
(working economic obtiqualifeasitite)] и (б) работен икономически квантифеазитит* (working economic quantifeasitite) [към която се числят (α) работен
икономически
субтиквантифеазитит*
(working
economic
subtiquantifeasitite) и (β) работен икономически обтиквантифеазитит*
(working economic obtiquantifeasitite)]};
(6) сътворителен икономически феазитит* (performing economic
feasitite) [същото като осъществим сътворителен икономически ингредиент* (feasible performing economic ingredient)] [респ. осъществима сътворителна икономическа значимост* (feasible performing economic significance)]
{в т.ч. (а) сътворителен икономически квалифеазитит* (performing
economic qualifeasitite) [към която се числят (α) сътворителен икономически
субтиквалифеазитит* (performing economic subtiqualifeasitite) и (β) сътворителен икономически обтиквалифеазитит* (performing economic obtiqualifeasitite)] и (б) сътворителен икономически квантифеазитит*
(performing economic quantifeasitite) [към която се числят (α) сътворителен
икономически субтиквантифеазитит* (performing economic subtiquantifeasitite) и (β) сътворителен икономически обтиквантифеазитит*
(performing economic obtiquantifeasitite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия феазитит са:
(1) усвояван икономически феазитит* (assimilated economic feasitite)
[същото като осъществим усвояван икономически ингредиент* (feasible
assimilated economic ingredient)] [респ. осъществима усвоявана икономическа
значимост* (feasible assimilated economic significance)] {в т.ч. (а) усвояван
икономически квалифеазитит* (assimilated economic qualifeasitite) [към която се числят (α) усвояван икономически субтиквалифеазитит* (assimilated
economic subtiqualifeasitite) и (β) усвояван икономически обтиквалифеазитит* (assimilated economic obtiqualifeasitite)] и (б) усвояван икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квантифеазитит* (assimilated economic quantifeasitite) [към която се числят
(α) усвояван икономически субтиквантифеазитит* (assimilated economic
subtiquantifeasitite) и (β) усвояван икономически обтиквантифеазитит*
(assimilated economic obtiquantifeasitite)]};
(2) създаван икономически феазитит* (gived economic feasitite) [същото
като осъществим създаван икономически ингредиент* (feasible gived
economic ingredient)] [респ. осъществима създавана икономическа значимост* (feasible gived economic significance)] {в т.ч. (а) създаван икономически
квалифеазитит* (gived economic qualifeasitite) [към която се числят (α) създаван икономически субтиквалифеазитит* (gived economic subtiqualifeasitite) и (β) създаван икономически обтиквалифеазитит* (gived
economic obtiqualifeasitite)] и (б) създаван икономически квантифеазитит*
(gived economic quantifeasitite) [към която се числят (α) създаван икономически субтиквантифеазитит* (gived economic subtiquantifeasitite) и (β) създаван икономически обтиквантифеазитит* (gived economic obtiquantifeasitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия феазитит са:
(1) сустатитен икономически феазитит* (sustatitic economic feasitite)
[същото като осъществим сустатитен икономически ингредиент* (feasible
sustatitic economic ingredient)] [респ. осъществима сустатитна икономическа значимост* (feasible sustatitic economic significance)] {в т.ч. (а) сустатитен икономически квалифеазитит* (sustatitic economic qualifeasitite) [към
която се числят (α) сустатитен икономически субтиквалифеазитит*
(sustatitic economic subtiqualifeasitite) и (β) сустатитен икономически обтиквалифеазитит* (sustatitic economic obtiqualifeasitite)] и (б) сустатитен
икономически квантифеазитит* (sustatitic economic quantifeasitite) [към която се числят (α) сустатитен икономически субтиквантифеазитит*
(sustatitic economic subtiquantifeasitite) и (β) сустатитен икономически обтиквантифеазитит* (sustatitic economic obtiquantifeasitite)]};
(2) субстатен икономически феазитит* (substatum economic feasitite)
[същото като осъществим субстатен икономически ингредиент* (feasible
substatum economic ingredient)] [респ. осъществима субстатна икономическа значимост* (feasible substatum economic significance)] {в т.ч. (а) субстатен
икономически квалифеазитит* (substatum economic qualifeasitite) [към която
се числят (α) субстатен икономически субтиквалифеазитит* (substatum
economic subtiqualifeasitite) и (β) субстатен икономически обтиквалифеази134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (substatum economic obtiqualifeasitite)] и (б) субстатен икономически
квантифеазитит* (substatum economic quantifeasitite) [към която се числят
(α) субстатен икономически субтиквантифеазитит* (substatum economic
subtiquantifeasitite) и (β) субстатен икономически обтиквантифеазитит*
(substatum economic obtiquantifeasitite)]};
(3) запасов икономически феазитит* (stock economic feasitite)[същото
като осъществим запасов икономически ингредиент* (feasible stock
economic ingredient)] [респ. осъществима запасова икономическа значимост* (feasible stock economic significance)] {в т.ч. (а) запасов икономически
квалифеазитит* (stock economic qualifeasitite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквалифеазитит* (stock economic subtiqualifeasitite) и
(β) запасов икономически обтиквалифеазитит* (stock economic obtiqualifeasitite)] и (б) запасов икономически квантифеазитит* (stock economic
quantifeasitite) [към която се числят (α) запасов икономически субтиквантифеазитит* (stock economic subtiquantifeasitite) и (β) запасов икономически
обтиквантифеазитит* (stock economic obtiquantifeasitite)]};
(4) сустатантен икономически феазитит* (sustatantal economic
feasitite) [същото като осъществим сустатантен икономически ингредиент* (feasible sustatantal economic ingredient)] [респ. осъществима сустатантна икономическа значимост* (feasible sustatantal economic significance)]
{в т.ч. (а) сустатантен икономически квалифеазитит* (sustatantal economic
qualifeasitite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквалифеазитит* (sustatantal economic subtiqualifeasitite) и (β) сустатантен
икономически обтиквалифеазитит* (sustatantal economic obtiqualifeasitite)]
и (б) сустатантен икономически квантифеазитит* (sustatantal economic
quantifeasitite) [към която се числят (α) сустатантен икономически субтиквантифеазитит* (sustatantal economic subtiquantifeasitite) и (β) сустатантен
икономически обтиквантифеазитит* (sustatantal economic obtiquantifeasitite)]}.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОАКТИВ* (economic phenoasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОЗАПАС* (economic phenostock) – същото като
запасова икономическа феност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент, икономически ексосмисъл и икономически ексосупсенс).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОКОНТЕНТАТ* (economic phenocontentate) (*) –
икономическа конфигурация; която е образувана от взаимодействащи си икономическо съдържание и икономическо явление, всяко от които може да бъде
както вход, така изход на определена икономическа система. Между тях има
отношения на определящо и решаващо в икономиката, като в тази икономическа конфигурация икономическото съдържание е определящото, а икономическото явление е решаващото. (Вж. икономически диспецификат.) Дадено
икономическо съдържание може да се опредмети [това е феноконтентационно икономическо опредметяване* (phenocontentational economic objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване изобщо] в едно
или в повече от едно взаимодействащи си икономически явления, като се
предполага, че съдържанието се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всяко едно от явленията поотделно. С този преход невидимото икономическо съдържаниеи се трансформира (вж. икономическо преобразование) в
едно или повече от едно по-близки до видимостта икономически явления. Това
е феноменно опредметяване на икономическото съдържание, което показва, че
явлението опосредствано (чрез взаимозависимостите между икономическоно
съдържание и икономическата същност в икономическата форма) е съдържателно явление, че то е опосредствано явление на съдържанието. Обратната
на феноконтентационното опредметяване трансформация (като феноконтентационно разпредметяване на икономическите явления в икономическо съдържание) е феноконтентационно икономическо интензиониране* (phenocontentational economic intensioning) (което е разновидност на икономическото
интензиониране изобщо). То е съдържателно интензиониране на икономическото явление (респ. явления), което показва, че съдържанието опосредствано е
феноменно съдържаншие, че то е опосредствано съдържание на явлението.
Тук се разглежда случай на опредметяване на съдържанието само едно дадено
явление (явление от даден тип).
Количеството на съдържанието CO на икономическия предмет като съдържание на даденото явление в границите на икономическия феноконтентат
(на феноконтентатификата) се означава като феноконтентатно-общо икономическо съдържание* (phenocontentatically-total economic content) TCO.
Функцията, която моделира феноконтентационното икономическо интензиониране, е TCO = TCO(PE ), където PE е количеството на икономическото явление. Тя е функция на феноконтентационното, значи и на съдържателното
интензиониране на икономическото явление, и наред с това е функция на феноконтентатно-общото съдържание. От нея се извежда пределното съдържа136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние на икономическото явление* (marginal content of the economic phenomenon), която е първата производна
∂TCO (PE )
∂PE

MCO pe (PE ) =

на функцията на феноконтентатно-общото съдържание.
Даденото икономическо явление, в което се опредметява икономическото
съдържание форма, може да съществува в семейство от различни видове (респ.
разновидности) на икономическото явление, като даденото явление е разпределило своя обем между тях. Тогава при опредметяването му икономическото
съдържание разпределя обема си между различните видове на явлението. Ако
даденото явление е представено от един вид, тогава е налице едновидово феноконтентационно икономическо опредметяване* (one-species phenocontentational economic objectification), при два вида на явлението – двувидово феноконтентационно икономическо опредметяване* (two-species phenocontentational economic objectification), при три вида – тривидово феноконтентационно икономическо опредметяване* (three-species phenocontentational economic objectification) , при повече от три вида – многовидово феноконтентационно икономическо опредметяване* (muitispecies phenocontentational economic objectification). Съответстващите на тях разновидности на феноконтентационното икономическо интензиониране са: едновидово феноконтентационно икономическо интензиониране* (one-species phenocontentational economic intensioning), двувидово феноконтентационно икономическо интензиониране* (two-species phenocontentational economic intensioning), тривидово
феноконтентационно икономическо интензиониране* (three-species phenocontentational economic intensioning), многовидово феноконтентационно икономическо интензиониране* (multispecies phenocontentational economic
intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото феноконтентационно икономическо интензиониране (тя е функцията на феноконтентатно-общото
икономическо съдържание при едновидовото интензиониране), е посоченият
по-горе израз TCO = TCO(PE ), от който се извежда съответстващото му пределно съдържание на икономическото явление
MCO pe (PE ) =

∂TCO(PE )
.
∂PE
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията, която моделира двувидовото феноконтентационно икономическо интензиониране (функцията на феноконтентатно-общото икономическа форма при двувидовото интензиониране), е
TCO = TCO (PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икономическото явление, а PE2 е вторият негов
вид (тук TCO е общото съдържание на първия и втория вид на явлението). Тя е
функция на феноконтентационното, значи и на съдържателното интензиониране на икономическите явления, в т.ч. на съдържателното интензиониране на
първия и това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределното съдържание на първия вид на икономическото явление* (marginal content of
the first-species economic phenomenon)
MCO pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂TCO (PE1 , PE 2 )
∂PE1

и пределното съдържание на втория вид на икономическото явление*
(marginal content of the second-species economic phenomenon)
MCO pe2 (PE1 , PE 2 ) =

∂TCO(PE1 , PE 2 )
.
∂PE 2

Те са първи частни производни на функцията на феноконтентатно-общото съдържание. Обемът на едно и също икономическо съдържане може да се прояви
в различни комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова
при непроменена (постоянна) величина на феноконтентатно-общото съдържание съществува заместване между първия и втория вид на явлението, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
феноконтентатната крива на безразличието на икономическото съдържание* (phenocontentatic indifference curve of the economic content) ICCO-PEC.
Функцията на феноконтентатно-общото икономическо съдържание
TCO = TCO (PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по феноконтентатната (феноконтентатофикатната) крива на безразличето на икономическото съдържание ICCO-PEC. Затова уравнението на кривата ICCO-PEC при дадено постоянно равнище на феноконтентатно-общото икономическо съдържание е
TCO (PE1 , PE 2 ) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икономическото явление, имащи посоченото еднакво (постоянно)
феноконтентатно-общо икономическо съдържание
TCO (PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по феноконтентатната крива на безразличето на икономическото съдържание ICCO-PEC, която е низходяща, количествата на първия
и втория вид на даденото икономическо явление се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че едно и също съдържание може да съответства на различни
комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на
тези видове се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(dPE1 , dPE 2 ) (т.е. при движение на точка по феноконтентатната крива на безразличето на икономическото съдържание ICCO-PEC) прирастът на функцията на
феноконтентатно-общото икономическо съдържание е нейният пълен диференциал
dTCO (PE1 , PE 2 ) =
= MCO pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MCO pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2

или, което е същото,
dTCO (PE1 , PE 2 ) =
=

∂TCO(PE1 , PE 2 )
∂TCO (PE1 , PE 2 )
dPE1 +
dPE 2 .
∂PE1
∂PE 2

Когато измененията в количествата на двата вида на икономическото явление се извършват в рамките на дадена феноконтентатна крива на безразличието на икономическото съдържание, диференциалният прираст на функцията на феноконтентатно-общото съдържание е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количествата на двата вида на явлението запазва
непроменена тяхната феноконтентатно-общо съдържание:
dTCO (PE1 , PE 2 ) =
= MCO pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MCO pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като съдържателно-еквивалентно
заместване на видовете на икономическото явление* (contently-equivalent
substitution of the species economic phenomenon). То е съдържателноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на феноконтентатно-общото икономическо съдържание
MCO pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 и MCO pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на феноконтентатно-общото съдържание, по отношение на което се конституира феноконтентатната крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на съдържателноеквивалентното заместване на видовете на икономическото явление*
(marginal rate of the contently-equivalent substitution of the species economic phenomenon)
MRCOSpe12 =
=−

MCO pe1 (PE1 , PE 2 )
dPE 2
=−
=
MCO pe2 (PE1 , PE 2 )
dPE1

∂TCO (PE1 , PE 2 ) ∂TCO (PE1 , PE 2 )
:
.
∂PE1
∂PE 2

dPE 2
dPE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

[

]

Тя е отрицателна величина MRCOSpe12 < 0 и е равна на отношението

−

MCO pe1 (PE1 , PE 2 )
MCO pe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните съдържания на двата вида на явлението. Пределната норма
MRCOSpe12 показва към определена точка от феноконтентатната крива на безразличието на икономическото съдържание ICCO-PEC с колко единици трябва да
се намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи
обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната феноконтентатно-общо съдържание да остане постоянна величина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на феноконтентатно-общото икономическо съдържание е
TCO = TCO (PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическото съдържание на О. Хесе* (Hesse matrix of the economic content) H (CO) pe12 , която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (CO) pe12

 ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

.
= 2
2
∂ TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ TCO (PE1 , PE 2 ) 
,


∂PE 2 ∂PE1
∂PE 22



В зависимост от икономическата природа на съдържанието и явлението се
разграничават (1) ускорено феноконтентационно икономическо интензиониране* (accelerated phenocontentational economic intensioning) и забавено феноконтентационно икономическо интензиониране* (delayed phenocontentational economic intensioning).
При ускореното феноконтентационно икономическо интензиониране
матрицата на икономическото съдържание на О. Хесе H (CO) pe12 е изцяло положително определена:

H (CO) pe12

 ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

 > 0.
= 2
2
∂ TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ TCO (PE1 , PE 2 ) 
,


∂PE 2 ∂PE1
∂PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
> 0,
>0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределното съдържание на даден вид на икономическото явление
се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала феноконтентатна крива на безразличието на икономическото съдържание* (convex phenocontentatic
indifference curve of the economic content) ICCO-PEC (фиг. 1). Дължи се на дейст141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вието на закона за нарастващото пределно съдържание на икономическото явление* (law of the marginal content increasing of the economic
phenomenon). Законът за нарастващото пределно съдържание е друг израз на
ускореното насищане при изчерпането на даденото съдържание при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението) неговата феноконтентатно-общо икономическо съдържание се увеличава с ускоряващи се
темпове, т.е. неговото пределно съдържание нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-големи порции от съдържанието, както
и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица
прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все поголеми порции от съдържанието. При този вариант на интензионирането законът за нарастващото пределно съдържание на икономическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен
вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все по-ефективно в представляването на икономическото си съдържание.
Количество на втория вид
икономическо явление
PE2
ICCO-PEC

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 1. Изпъкнала феноконтентатна крива на безразличието на икономическото съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При забавеното феноконтентационно икономическо интензиониране
матрицата на икономическото съдържание на О. Хесе H (CO) pe12 е изцяло отрицателно определена:

H (CO) pe12

 ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) 


,
2
∂
∂
PE
PE
∂
PE
 < 0.
1
2
1
=  2
2
∂ TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ TCO (PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
∂
PE
PE
∂
PE
2
1


2

Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
< 0,
<0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределното съдържание на даден вид на икономическото явление
намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната феноконтентатна крива на безразличието на икономическото съдържание* (concave phenocontentatic indifference curve of the economic content) ICCO-PEC (фиг. 2). Дължи се на действието на
закона за намаляващото пределно съдържание на икономическото явление* (law of the marginal content decreasing of the economic phenomenon). Законът за намаляващото пределно съдържание е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на даденото съдържание при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при
постоянни останалите видове на явлението) неговата феноконтентатно-общо
икономическо съдържание се увеличава със забавени темпове, т.е. неговото
пределно съдържание намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението,
всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от съдържанието, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория
вид на явлението също изисква изчерпването на все по-малки порции от съдържанието. При този вариант на интензионирането законът за намаляващото
пределно съдъражние на икономическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното
интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все понеефективно в представляването на икономическото си съдържание.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Количество на вотрия вид
икономическо явление
PE2
ICCO-PEC

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 2. Вдлъбната феноконетентатна крива на
безразличието на икономическото съдържание

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически феноконтентат*
(individual economic phenocontentate), фирмен икономически феноконтентат* (firm economic phenocontentate), обществен икономически феноконтентат* (social economic phenocontentate) и други. Според ингредиентната
икономическа равнищност се разграничават микроикономически феноконтентат* (microeconomic phenocontentate), мезоикономически феноконтентат* (mesoeconomic phenocontentate), макроикономически феноконтентат* (macroeconomic phenocontentate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически феноконтентат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски феноконтентат* (consumptionary phenocontentate), стопански феноконтентат* (protoeconomic phenocontentate), пазарно-икономически феноконтентат* (marketly-economic phenocontentate) и
финансово-пазарно-икономически феноконтентат* (financially-marketlyeconomic phenocontentate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ
феноконтентат* (sustenance /sustaining/ phenocontentate) (за феноконетентат
при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОКОНТИВ* (economic phenoconassets) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОМ* (economic fenom) – вж. икономически геном.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИТИТ* (economic phenospecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИФИТ* (economic phenospecifite) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИФИТ (economic phenospecifite) (ки) –
във:
икономически феноспецифит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
типичен икономически феноспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУБСТАТ* (economic phenosubstate) (*) – икономическа конфигурация; която е образувана от взаимодействащи си икономическа субстанция и икономическо явление, всяко от които може да бъде както
вход, така изход на определена икономическа система. Между тях има отношения на определящо и решаващо в икономиката, като в тази икономическа
конфигурация икономическата субстанция е определящото, а икономическото
явление е решаващото. (Вж. икономически дисустификат.)
Дадена икономическа субстанция може да се опредмети [това е феносубстационно икономическо опредметяване* (phenosubstational economic objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване изобщо] в
едно или в повече от едно взаимодействащи си икономически явления, като се
предполага, че субстанцията се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всяко едно от явленията поотделно (по това икономическият феносубстат
се отличава от икономическия специфат: при последния при опредметяването
си икономическото съдържание разпределя своя обем между различните
еднотипови форми). С този преход невидимата и намираща се в дълбочина
икономическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта икономически явления. Това е феноменно опредметяване на икономическата субстанция, което
показва, че явлението опосредствано (посредством икономическата същност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е субстанционно явление, че то е опосредствано явление на своята субстанция. Обратната на феносубстационното опредметяване трансформация (като
феносубстационно разпредметяване на икономическите явления в икономическа субстанция) е феносубстационното икономическо интензиониране*
(phenosubstational economic intensioning) (което е разновидност на икономическото интензиониране изобщо). То е субстанционно интензиониране на икономическото явление (респ. явления), което показва, че субстанцията опосредствано е феноменна субстанция, че тя е опосредствана субстанция на своето явление. Тук се разглежда случай на опредметяване на субстанцията в само едно дадено явление (явление от даден тип).
Количеството на субстанцията SB на икономическия предмет като субстанция на даденото явление в границите на икономическия феносубстат (на
феносубстатификата) се означава като феносубстатно-обща икономическа
субстанция* (phenosubstatically-total economic substance) TSB. Функцията, която моделира феносубстационното икономическо интензиониране, е
TSB = TSB(PE ), където PE е количеството на икономическото явление. Тя е
функция на феносубстационното, значи и на субстанционното интензиониране
на икономическото явление, и наред с това е функция на феносубстатнообщата субстанция. От нея се извежда пределната субстанция на икономическото явление* (marginal substance of the economic phenomenon), която е
първата производна
MSB pe (PE ) =

∂TSB(PE )
∂PE

на функцията на феносубстатно-общата субстанция.
Даденото икономическо явление (например продукт като съставно понятие), в което се опредметява икономическата субстанция, може да съществува
в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икономическото явление [например различни видове (респ. разновидности) на продукта], като
даденото явление е разпределило своя обем между тях. Тогава при опредметяването й икономическата субстанция разпределя обема си между различните
видове на явлението. Ако даденото явление е представено от един вид, тогава
е налице едновидово феносубстационно икономическо опредметяване*
(one-species phenosubstational economic objectification), при два вида на явлението – двувидово феносубстационно икономическо опредметяване* (twospecies phenosubstational economic objectification), при три вида – тривидово
феносубстационно икономическо опредметяване* (three-species phenosub146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stational economic objectification), при повече от три вида – многовидово феносубстационно икономическо опредметяване* (muitispecies phenosubstational
economic objectification). Съответстващите на тях разновидности на феносубстационното икономическо интензиониране са: едновидово феносубстационно
икономическо интензиониране* (one-species phenosubstational economic intensioning), двувидово феносубстационно икономическо интензиониране*
(two-species phenosubstational economic intensioning), тривидово феносубстационно икономическо интензиониране* (three-species phenosubstational economic intensioning), многовидово феносубстационно икономическо интензиониране* (multispecies phenosubstational economic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото феносубстационно икономическо интензиониране (тя е функцията на феносубстатно-общата икономическа субстанция при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе
израз TSB = TSB(PE ), от който се извежда съответстващата й пределна субстанция на икономическото явление
MSB pe (PE ) =

∂TSB(PE )
.
∂PE

Функцията, която моделира двувидовото феносубстационно икономическо
интензиониране (функцията на феносубстатно-общата икономическа субстанция при двувидовото интензиониране), е
TSB = TSB(PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икономическото явление, а PE2 е вторият негов
вид (тук TSB е обща субстанция на първия и втория вид на явлението). Тя е
функция на феносубстационното, значи и на субстанционното интензиониране
на икономическите явления, в т.ч. на субстанционното интензиониране на
първия и това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната
субстанция на първия вид на икономическото явление* (marginal substance
of the first-species economic phenomenon)
MSB pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂TSB(PE1 , PE 2 )
∂PE1

и пределната субстанция на втория вид на икономическото явление*
(marginal substance of the second-species economic phenomenon)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂TSB(PE1 , PE 2 )
MSB pe2 (PE1 , PE 2 ) =
.
∂PE 2
Те са първи частни производни на функцията на феносубстатно-общата субстанция. Обемът на една и съща икономическа субстанция може да се прояви в
различни комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова
при непроменена (постоянна) величина на феносубстно-общата субстанция
съществува заместване между първия и втория вид на явлението, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез феносубстатната крива на безразличието на икономическата субстанция*
(phenosubstatic indifference curve of the economic substance) ICSB-FES.
Функцията на феносубстатно-общата икономическа субстанция
TSB = TSB(PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по феносубстатната (феносубстатификатната) крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-FES. Затова
уравнението на кривата ICSB-FES при дадено постоянно равнище на феносубстатно-общата икономическа субстанция е
TSB(PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икономическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна)
феносубстатно-обща икономическа субстанция
TSB(PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по феносубстатната крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-FES, която е низходяща, количествата на първия и
втория вид на даденото икономическо явление се променят в противоположна
посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и съща субстанция може да съответства на различни комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(dPE1 , dPE 2 ) (т.е. при движение на точка по феносубстатната крива на безразличето на икономическата субстанция ICSB-FES) прирастът на функцията на феносубстатно-общата икономическа субстанция е нейният пълен диференциал
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dTSB(PE1 , PE 2 ) =
= MSB pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MSB pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2

или, което е същото,
dTSB(PE1 , PE 2 ) =
=

∂TSB(PE1 , PE 2 )
∂TSB(PE1 , PE 2 )
dPE1 +
dPE 2 .
∂PE1
∂PE 2

Когато измененията в количествата на двата вида на икономическото явление се извършва в рамките на дадена феносубстатна крива на безразличието
на икономическата субстанция, диференциалният прираст на функцията на
феносубстатно-общата субстанция е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на явлението запазва непроменена тяхната феносубстатно-обща субстанция:
dTSB(PE1 , PE 2 ) =
= MSB pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MSB pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстантно-еквивалентно заместване на видовете на икономическото явление* (substantially-equivalent
substitution of the species economic phenomenon). То е субстантно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на феносубстатно-общата икономическа субстанция
MSB pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 и MSB pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на феносубстатно-общата субстанция, по отношение на което се конституира феносубстатната крива на
нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстантноеквивалентното заместване на видовете на икономическото явление*
(marginal rate of the substantially-equivalent substitution of the species economic
phenomenon)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSB pe1 (PE1 , PE 2 )
dPE 2
MRSBSpe12 =
=−
=
dPE1
MSB pe2 (PE1 , PE 2 )
=−

∂TSB(PE1 , PE 2 ) ∂TSB(PE1 , PE 2 )
:
.
∂PE1
∂PE 2

dPE 2
dPE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

[

]

Тя е отрицателна величина MRSBSpe12 < 0 и е равна на отношението

−

MSB pe1 (PE1 , PE 2 )
MSB pe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните субстанции на двата вида на явлението. Пределната норма
MRSBSpe12 показва към определена точка от феносубстатната крива на безразличието на икономическата субстанция ICSB-FES с колко единици трябва да се
намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи
обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната феносубстатнообща субстанция да остане постоянна величина.
Функцията на феносубстатно-общата икономическа субстанция е
TSB = TSB(PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическата субстанция на О. Хесе* (Hesse matrix
of the economic substance) H (SB) pe12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (SB) pe12

 ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )

,
∂PE12

= 2
∂ TSB(PE1 , PE 2 )
,

∂
PE
∂
PE
2
1


∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) 

∂PE1∂PE 2
.
2
∂ TSB(PE1 , PE 2 ) 

∂PE 22


В зависимост от икономическата природа на субстанцията и явлението се
разграничават (1) ускорено феносубстационно икономическо интензиониране* (accelerated phenosubstational economic intensioning) и забавено феносуб150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стационно икономическо интензиониране* (delayed phenosubstational economic intensioning).
При ускореното феносубстационно икономическо интензиониране
матрицата на икономическата субстанция на О. Хесе H (SB) pe12 е изцяло положително определена:

H (SB) pe12

 ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

 > 0.
= 2
2
∂ TSB(PE1 , PE 2 ) ∂ TSB(PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
∂
PE
PE
∂
PE
2
1


2

Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
>
0
,
>0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределната субстанция на даден вид на икономическото явление
се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала феносубстатна крива на безразличието на икономическата субстанция* (convex phenosubstatic indifference
curve of the economic substance) ICSB-FES (фиг. 1). Дължи се на действието на
закона за нарастващата пределна субстанция на икономическото явление* (law of the marginal substance increasing of the economic phenomenon). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден
вид на икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при
постоянни останалите видове на явлението) неговата феносубстатно-обща
икономическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговата
пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението,
всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория
вид на явлението също изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията. При този вариант на интензионирането законът за нарастващата
пределна субстанция на икономическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все поефективно в представляването на икономическата си субстанция.
Количество на втория вид
икономическо явление
PE2
ICSB-FES

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 1. Изпъкнала феносубстатна крива на
безразличието на икономическата субстанция

При забавеното феносубстационно икономическо интензиониране
матрицата на икономическата субстанция на О. Хесе H (ES) pe12 е изцяло отрицателно определена:

H (SB) pe12

 ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )

,
∂PE12

= 2
∂ TSB(PE1 , PE 2 )
,

∂
PE
∂
PE
2
1


∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) 

∂PE1∂PE 2
 < 0.
2
∂ TSB(PE1 , PE 2 ) 

∂PE 22


Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
< 0,
<0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределната субстанция на даден вид на икономическото явление
намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната феносубстатна крива на безразличи152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето на икономическата субстанция* (concave phenosubstatic indifference
curve of the economic substance) ICSB-FES (фиг. 2). Дължи се на действието на
закона за намаляващата пределна субстанция на икономическото явление* (law of the marginal substance decreasing of the economic phenomenon). Законът за намаляващата пределна субстанция е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден
вид на икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при
постоянни останалите видове на явлението) неговата феносубстатно-обща
икономическа субстанция се увеличава със забавени темпове, т.е. неговата
пределна субстанция намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението,
всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от субстанцията, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория
вид на явлението също изисква изчерпването на все по-малки порции от субстанцията. При този вариант на интензионирането законът за намаляващата
пределна субстанция на икономическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното
интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все понеефективно в представляването на икономическата си субстанция.

153

510

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икономическо явление
PE2
ICSB-FES

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 2. Вдлъбната феносубстатна крива на
безразличието на икономическата субстанция

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически феносубстат* (individual economic phenosubstate), фирмен икономически феносубстат* (firm
economic phenosubstate), обществен икономически феносубстат* (social
economic phenosubstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически феносубстат* (microeconomic phenosubstate), мезоикономически феносубстат* (mesoeconomic
phenosubstate), макроикономически феносубстат* (macroeconomic phenosubstate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически феносубстат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски феносубстат* (consumptionary phenosubstate), стопански феносубстат* (protoeconomic phenosubstate), пазарноикономически феносубстат* (marketly-economic phenosubstate) и финансовопазарно-икономически феносубстат* (financially-marketly-economic phenosubstate). Общо за всички тях е понятието за поддържащ феносубстат*
(sustenance /sustaining/ phenosubstate) (за феносубстат при поддържането).
Вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТАТИТ* (economic phenosustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТИТ* (economic phenosustite) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТИТ (economic phenosustite) (ки) – във:
икономически феносустит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически феносустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТ* (economic phenoformate), проявеностратификационен икономически ингредиентификат, феноформатна
едностепенна икономическа дуада, (*) – икономически ингредиентификат
на проявено-стратифицираната икономическа система (на проявената икономическа система); двойка от входен икономически ингредиент и изходен
икономически ингредиент на дадена елементарна (без вътрешни междинни
преобразования) проявено-стратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв
икономически феноформатор (проявен икономически оператор); вид едностепенна икономическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е феноформатна едностепенна икономическа дуада), една от разновидностите на икономическия характерификат и на икономическия стратификат. По-сложна проявено-стратифицирана икономическа система може
да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икономически
оператори се обедини в един общ икономически феноформатор. Така че проявено-стратифицираната (проявената) икономическа система е съставена от
икономическия феноформат и икономическия феноформатор, който задава
проявено-стратификационното икономическо преобразование* (manifestedly-stratifiational economic transformation) между входа и изхода на системата.
Входен и изходен икономически ингредиент на проявената икономическа система могат да бъдат съответно както икономическатата форма и икономическото явление, така и обратно – икономическото явление и икономическата
форма. Между тях има отношения на определящо и решаващо в икономиката,
като в тази икономическа конфигурация икономическата форма е определящото, а икономическото явление е решаващото. Вж. икономически диспецификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дадена икономическа форма може да се опредмети [това е феноформационно икономическо опредметяване* (phenoformational economic objectification), което е разновидност на икономическото опредметяване изобщо] в едно
или в повече от едно взаимодействащи си икономически явления, като се
предполага, че формата се опредметява (се експлицира) с целия си обем във
всяко едно от явленията поотделно. С този преход видимата, но и намираща се
не съвсем близо до повърхността икономическа форма се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта икономически явления. Това е феноменно опредметяване на икономическата форма, което показва, че явлението опосредствано (чрез взаимозависимостите между икономическоно съдържание и икономическата същност в
икономическия есконтентат) е формено явление, че то е опосредствано явление на формата. Обратната на феноформацинното опредметяване трансформация (като феноформациононно разпредметяване на икономическите явления в
икономическа форма) е феноформационно икономическо интензиониране*
(phenoformational economic intensioning) (което е разновидност на икономическото интензиониране изобщо). То е формено интензиониране на икономическото явление (респ. явления), което показва, че формата опосредствано е феноменна форма, че тя е опосредствана форма на явлението. Тук се разглежда
случай на опредметяване на формата в само едно дадено явление (явление от
даден тип).
Количеството на формата FO на икономическия предмет като форма на
даденото явление в границите на икономическия феноформат (на феноформофиката) се означава като феноформатно-обща икономическа форма*
(phenoformatically-total economic form) TFO. Функцията, която моделира феноформационното икономическо интензиониране, е TFO = TFO(PE ), където
PE е количеството на икономическото явление. Тя е функция на феноформационното, значи и на форменото интензиониране на икономическото явление,
и наред с това е функция на феноформатно-общата форма. От нея се извежда
пределната форма на икономическото явление* (marginal form of the
economic phenomenon), която е първата производна
MFO pe (PE ) =

∂TFO(PE )
∂PE

на функцията на феноформатно-общата форма.
Даденото икономическо явление, в което се опредметява икономическата
форма, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разно156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности) на икономическото явление, като даденото явление е разпределило
своя обем между тях. Тогава при опредметяването й икономическата форма
разпределя обема си между различните видове на явлението. Ако даденото явление е представено от един вид, тогава е налице едновидово феноформационно икономическо опредметяване* (one-species phenoformational economic
objectification), при два вида на явлението – двувидово феноформационно
икономическо опредметяване* (two-species phenoformational economic objectification), при три вида – тривидово феноформационно икономическо опредметяване* (three-species phenoformational economic objectification), при повече от три вида – многовидово феноформационно икономическо опредметяване* (muitispecies phenoformational economic objectification). Съответстващите на тях разновидности на феноформационното икономическо интензиониране са: едновидово феноформационно икономическо интензиониране*
(one-species phenoformational economic intensioning), двувидово феноформационно икономическо интензиониране* (two-species phenoformational economic
intensioning), тривидово феноформационно икономическо интензиониране*
(three-species phenoformational economic intensioning), многовидово феноформационно икономическо интензиониране* (multispecies phenoformational
economic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото феноформационно икономическо интензиониране (тя е функцията на феноформатно-общата икономическа форма при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз
TFO = TFO(PE ), от който се извежда съответстващата й пределна форма на
икономическото явление
MFO pe (PE ) =

∂TFO(PE )
.
∂PE

Функцията, която моделира двувидовото феноформационно икономическо
интензиониране (функцията на феноформатно-общата икономическа форма
при двувидовото интензиониране), е
TFO = TFO(PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икономическото явление, а PE2 е вторият негов
вид (тук TFO е общата форма на първия и втория вид на явлението). Тя е функция на феноформационното, значи и на форменото интензиониране на икономическите явления, в т.ч. на форменото интензиониране на първия и това на
втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната форма на първия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вид на икономическото явление* (marginal form of the first-species economic
phenomenon)
MFO pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂TFO(PE1 , PE 2 )
∂PE1

и пределната форма на втория вид на икономическото явление* (marginal
form of the second-species economic phenomenon)
MFO pe2 (PE1 , PE 2 ) =

∂TFO(PE1 , PE 2 )
.
∂PE 2

Те са първи частни производни на функцията на феноформатно-общата форма.
Обемът на една и съща икономическа форма може да се прояви в различни
комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова при непроменена (постоянна) величина на феноформатно-общата същност съществува
заместване между първия и втория вид на явлението, като техните изменения
са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез феноформатната
крива на безразличието на икономическата форма* (phenoformatic indifference curve of the economic form) ICFO-PEF.
Функцията на феноформатно-общата икономическа форма
TFO = TFO(PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по феноформатната (феноформофикатната) крива на безразличето на икономическата форма ICFO-PEF. Затова уравнението на кривата ICFO-PEF при дадено постоянно равнище на феноформатнообщата икономическа формат е
TFO(PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икономическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна)
феноформатно-обща икономическа форма
TFO(PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по феноформатната крива на безразличето на икономическата форма ICFO-PEF, която е низходяща, количествата на първия и втория
вид на даденото икономическо явление се променят в противоположна посока
като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положение158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то, че една и съща форма може да съответства на различни комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на тези видове се
постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(dPE1 , dPE 2 ) (т.е. при движение на точка по феноформатната крива на безразличето на икономическата форма ICFO-PEF) прирастът на функцията на феноформатно-общата икономическа същност е нейният пълен диференциал
dTFO(PE1 , PE 2 ) =
= MFO pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MFO pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2

или, което е същото,
dTFO(PE1 , PE 2 ) =
=

∂TFO(PE1 , PE 2 )
∂TFO(PE1 , PE 2 )
dPE1 +
dPE 2 .
∂PE1
∂PE 2

Когато измененията в количествата на двата вида на икономическото явление се извършва в рамките на дадена феноформатна крива на безразличието
на икономическата форма, диференциалният прираст на функцията на феноформатно-общата форма е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количествата на двата вида на явлението запазва непроменена тяхната феноформатно-обща форма:
dTFO(PE1 , PE 2 ) =
= MFO pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 + MFO pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като формено-еквивалентно заместване на видовете на икономическото явление* (formally-equivalent substitution of the species economic phenomenon). То е формено-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на феноформатно-общата икономическа форма
MFO pe1 (PE1 , PE 2 )dPE1 и MFO pe2 (PE1 , PE 2 )dPE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на феноформатно-общата форма, по отношение на което се конституира феноформатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на формено-еквивалентното за159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местване на видовете на икономическото явление* (marginal rate of the formally-equivalent substitution of the species economic phenomenon)
MRFOSpe12 =
=−

MFO pe1 (PE1 , PE 2 )
dPE 2
=−
=
dPE1
MFO pe2 (PE1 , PE 2 )

∂TFO(PE1 , PE 2 ) ∂TFO(PE1 , PE 2 )
:
.
∂PE1
∂PE 2

dPE 2
dPE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

[

]

Тя е отрицателна величина MRFOSpe12 < 0 и е равна на отношението

−

MFO pe1 (PE1 , PE 2 )
MFO pe2 (PE1 , PE 2 )

пределните форми на двата вида на явлението. Пределната норма MRFOSpe12
показва към определена точка от феноформатната крива на безразличието на
икономическата форма ICFO-PEF с колко единици трябва да се намали обемът на
втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи обемът на неговия
първи вид с една единица, така че тяхната феноформатно-обща форма да остане постоянна величина.
Функцията на феноформатно-общата икономическа форма е
TFO = TFO(PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономическата форма на О. Хесе* (Hesse matrix of
the economic form) H (FO) pe12 , която се състои от тези втори производни (вж.
матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (FO) pe12

 ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) 


,
∂PE1∂PE 2
∂PE12

.
= 2
2
∂ TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ TFO(PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
∂
PE
PE
∂
PE
2
1


2
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до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В зависимост от икономическата природа на формата и явлението се разграничават (1) ускорено феноформационно икономическо интензиониране*
(accelerated phenoformational economic intensioning) и забавено феноформационно икономическо интензиониране* (delayed phenoformational economic intensioning).
При ускореното феноформационно икономическо интензиониране
матрицата на икономическата форма на О. Хесе H (FO) pe12 е изцяло положително определена:

H (FO) pe12

 ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) 


,
2
∂
PE
∂
PE
∂
PE
 > 0.
1
2
1
=  2
2
∂ TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ TFO(PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
PE
∂
PE
PE
∂
2
1


2

Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
> 0,
>0
∂PE12
∂PE 22

показват, че пределната форма на даден вид на икономическото явление се
увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала феноформатна крива на безразличието на икономическата форма* (convex phenoformatic indifference curve of the
economic form) ICFO-PEF (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за нарастващата пределна форма на икономическото явление* (law of the marginal
form increasing of the economic phenomenon). Законът за нарастващата пределна
форма е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената
форма при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението)
неговата феноформатно-обща икономическа форма се увеличава с ускоряващи
се темпове, т.е. неговата пределна форма нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория
вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението
изисква изчерпването на все по-големи порции от формата, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на
втория вид на явлението също изисква изчерпването на все по-големи порции
от формата. При този вариант на интензионирането законът за нарастващата
161
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до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна форма на икономическото явление е валиден за всеки произволен
брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все поефективно в представляването на икономическата си форма.
Количество на втория вид
икономическо явление
PE2
ICFO-PEF

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 1. Изпъкнала феноформатна крива на
безразличието на икономическата форма

При забавеното феноформационно икономическо интензиониране
матрицата на икономическата форма на О. Хесе H (FO) pe12 е изцяло отрицателно определена:

H (FO) pe12

 ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) 


,
2
∂
PE
∂
PE
∂
PE
 < 0.
1
2
1
=  2
2
∂ TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ TFO(PE1 , PE 2 ) 
,


2
∂
PE
∂
PE
∂
PE
2
1


2

Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
< 0,
<0
∂PE12
∂PE 22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------показват, че пределната форма на даден вид на икономическото явление намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната феноформатна крива на безразличието на
икономическата форма* (concave phenoformatic indifference curve of the
economic form) ICFO-PEF (фиг. 2). Дължи се на действието на закона за намаляващата пределна форма на икономическото явление* (law of the marginal
form decreasing of the economic phenomenon). Законът за намаляващата пределна форма е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената
форма при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икономическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението)
неговата феноформатно-обща икономическа форма се увеличава със забавени
темпове, т.е. неговата пределна форма намалява, което се дължи на посоченото
забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на
явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от формата, както и при постоянно
равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все по-малки порции от
формата. При този вариант на интензионирането законът за намаляващата
пределна форма на икономическото явление е валиден за всеки произволен
брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното интензиониране с разширяването на икономическото явление то става все понеефективно в представляването на икономическата си форма.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икономическо явление
PE2
ICFO-PEF

0

PE1
Количество на първия вид
икономическо явление

Фиг. 2. Вдлъбната феноформатна крива на
безразличието на икономическата форма

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически феноформат* (individual
economic phenoformate), фирмен икономически феноформат* (firm economic
phenoformate), обществен икономически феноформат* (social economic
phenoformate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се
разграничават микроикономически феноформат* (microeconomic phenoformate), мезоикономически феноформат* (mesoeconomic phenoformate), макроикономически феноформат* (macroeconomic phenoformate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически феноформат се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски феноформат* (consumptionary
phenoformat), стопански феноформат* (protoeconomic phenoformat), пазарно-икономически феноформат* (marketly-economic phenoformat) и финансово-пазарно-икономически феноформат* (financially-marketly-economic phenoformat). Общо за всички тях е понятието за поддържащ феноформат*
(sustenance /sustaining/ phenoformat) (за феноформат при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТ (economic phenoformate) (ки) – във:
икономически феноформат (вж. още релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически феноформат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ* (economic phenoformatite) (*) –
икономически предмет като единство от икономическо явление и икономическа
форма (които са видове икономически ексститутити), негова феноформатитна външна (разкрита) страна; феноформатитна (частична и единна) външна конституираност (феноформатитна външнопредставена конституираност) на икономическия предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още феноформатитна (частична и единна) външна икономическа конституираност* [phenoformatitive (partial and united) external economic constitution /constitutivity/]; икономическо явление (като външна определеност) и икономическа форма (като външно състояние) в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икономически страни на икономическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно битие на икономическия предмет. Феноформатитът е
разновидност на икономическия екстит. Основни разновидности на икономическия феноформатит са обектният икономически феноформатит* (object
economic phenoformatite) (феноформатитът на икономическия обект) и системният икономически феноформатит* (system economic phenoformatite)
(феноформатитът на икономическата система). На него отговаря понятието за
феноформатитно икономическо богатство* (phenoformatitive economic
wealth). Вж. икономически есфеноформататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ (economic phenoformatite) (ки) –
във:
икономически феноформатит;
икономически феноформатит (като разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически феноформатит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ* (economic phenoformatite) (като
разновидност на типичния диалектически икономически ингредиент) (*) –
типичен икономически предмет като единство от икономическо явление и
икономическа форма (които са видове типични икономически ексститутити),
негова феноформатитна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектичес165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки икономически ингредиент); феноформатитна (частична и единна) външна конституираност (феноформатитна външнопредставена конституираност) на типичния икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на
икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още феноформатитна (частична и единна) външна типична икономическа конституираност* [phenoformatitive
(partial and united) external typical economic constitution /constitutivity/]; икономическо явление (като външна определеност) и икономическа форма (като
външно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две
външни типичен икономически страни на икономическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно битие на типичния икономически предмет. Феноформатитът е разновидност на типичния
икономически екстит. Основни разновидности на икономическия феноформатит са обектният икономически феноформатит* (object economic
phenoformatite) (феноформатитът на икономическия обект) и системният
икономически феноформатит* (system economic phenoformatite) (феноформатитът на типичната икономическа система). Вж. икономически есфеноформататит.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТОР* (economic phenoformator), проявен икономически ингредиентор, проявен икономически оператор, (*) –
икономически ингредиентор (икономически оператор) на проявеностратифицираната икономическа система (на проявената икономическа
система) (фиг. 1); оператор, който задава проявено-стратификационното
икономическо преобразование* (manifestedly-stratificational economic transformation) [проявеното икономическо пребразование* (manifested economic
transformation)] в посока от входния икономически ингредиент към изходния
икономически ингредиент – тогава той е прав икономически феноформатор
(прав проявен икономически оператор), или в посока от изходния към входния
икономически ингредиент – тогава той е обратен икономически феноформатор (обратен проявен икономически оператор). Представлява една от разновидностите на икономическия характерификатор и на икономическия стратификатор. Когато не е посочено друго, под икономически феноформатор
обикновено се подразбира правият икономически феноформатор. Входен и
изходен икономически ингредиент на проявената икономическа система могат
да бъдат съответно както икономическата форма и икономическото явление,
така и обратно – икономическото явление и икономическата форма. Важен
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до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен случай на икономическия феноформатор е линейният икономически
феноформатор* (linear economic phenoformator), чиито основни разновидности са пропорционалният икономически феноформатор* (proportional
economic phenoformator) и интегралният икономически феноформатор*
(integral economic phenoformator).
Изходно икономическо проявление
Изходен икономически ингредиент

Икономически феноформатор
Проявено-стратификационна икономическа чувствителност
(икономическа проявеност)
Проявена ингредиентна предавателна
икономическа функция

Входно икономическо проявление
Входен икономически ингредиент
Фиг. 1. Икономически феноформатор (икономически
ингредиентор на проявено-стратифицираната икономическа система)

Икономическият феноформатор се реализира чрез проявеностратификационната икономическа чувствителност* (manifestedlystratificational economic sensitivity) [чрез проявената икономическа чувствителност* (manifested economic sensitivity)] [същото като икономическа проявеност* (economic manifestedness), подразбирана като проявеностратификационна ингредиентна икономическа чувствителност и осъществяваща се като проявена икономическа интензивност или като проявена икономическа опредметеност], която в линейния стационарен случай е представена
от проявената ингредиентна предавателна икономическа функция. Нейни
разновидности са (1) средната проявено-стратификационна икономическа
чувствителност* (average manifestedly-stratificational economic sensitivity)
[същото като средна икономическа проявеност* (average economic
manifestedness) и осъществяваща се като средна проявена икономическа интензивност или като средна проявена икономическа опредметеност] (тя реа167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лизира пропорционалния икономически феноформатор и се представя от
средната проявена ингредиентна предавателна икономическа функция) и (2)
пределната проявено-стратификационна икономическа чувствителност*
(marginal manifestedly-stratificational economic sensitivity) [същото като пределна икономическа проявеност* (marginal economic manifestedness) и осъществяваща се като пределна проявена икономическа интензивност или като пределна проявена икономическа опредметеност] (тя реализира интегралния
икономически феноформатор и се представя от пределната проявена ингредиентна предавателна икономическа функция).
Когато проявено-стратифицираната система е експлицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически феноформатор е проявен икономически експликатор* (manifested economic explicator)
[експликативен икономически феноформатор* (explicatory economic phenoformator), експликативен проявен икономически ингредиентор* (explicatory
manifested economic ingredientor)] (вж. икономически експликатор в икономически стратификатор), а обратният икономически феноформатор е проявен икономически импликатор* (manifested economic implicator) [импликативен икономически феноформатор* (implicatory economic phenoformator),
импликативен проявен икономически ингредиентор* (implicatory manifested
economic ingredientor)] (вж. икономически импликатор в икономически
стратификатор). Когато проявено-стратифицираната система е имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически феноформатор е проявен икономически импликатор, а обратният икономически феноформатор е проявен икономически експликатор.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически феноформатор*
(individual economic phenoformator), фирмен икономически феноформатор*
(firm economic phenoformator), обществен икономически феноформатор*
(social economic phenoformator) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически феноформатор* (microeconomic
phenoformator),
мезоикономически
феноформатор*
(mesoeconomic phenoformator), макроикономически феноформатор* (macroeconomic phenoformator).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически феноформатор се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорски феноформатор* (consumptionary
phenoformator), стопански феноформатор* (protoeconomic phenoformator),
168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарно-икономически феноформатор* (marketly-economic phenoformator) и
финансово-пазарно-икономически феноформатор* (financially-marketlyeconomic phenoformator). Общо за всички тях е понятието за поддържащ феноформатор* (sustenance /sustaining/ phenoformator) (за феноформатор при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТОР (economic phenoformator) (ки) –
във:
икономически феноформатор;
обратен икономически феноформатор;
прав икономически феноформатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (economic physite) – същото като текущ физически производствен икономически фактор.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ (economic physit) (ки) – във:
специфичен икономически физит (същото като текущ специфичен физически производствен икономически фактор);
икономически физит (същото като текущ физически производствен икономически фактор);
творчески икономически физит (същото като текущ творчески физически производствен икономически фактор);
работен икономически физит (същото като текущ работен физически
производствен икономически фактор);
съзидателен икономически физит (същото като текущ съзидателен физически производствен икономически фактор).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР (economic filter) – същото като филтър на
икономическата система. Вж. и информационен икономически филтър.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР (economic filter) (ки) – във:
дискретен икономически филтър;
икономически филтър (същото като филтър на икономическата система;
вж. информационен икономически филтър);
икономически филтър (в теорията на икономическите множества);
икономически филтър на Коши, О.;
икономически филтър с безкрайна памет (вж. оптимален икономически
филтър);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически филтър с крайна памет;
икономически филтър с постоянни параметри (вж. икономическо филтриране);
импулсна реакция на икономическия филтър (вж. икономическо филтриране);
информационен икономически филтър;
линеен икономически филтър;
линеен икономически филтър с обратна връзка;
нелинеен икономически филтър (вж. оптимален икономически филтър);
оптимален икономически филтър;
оптимален линеен икономически филтър (вж. оптимален икономически
филтър);
пълзящ икономически филтър (същото като сумиращ икономически
филтър; вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
разликов икономически филтър (вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
сумиращ икономически филтър (вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
съгласуващ икономически филтър (вж. получаване от икономическата
система на въздействие при шумов фон);
устойчив икономически филтър;
формиращ икономически филтър;
хипотеза за икономическия филтър.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР* (economic filter) (в теорията на икономическите множества) – непразно икономическо множество F (вж. празно икономическо множество във: икономическо множество) на частичноподреденото икономическо множество P, което удовлетворява условията: (1)
ако a, b ∈ F и съществува долната граница inf (a, b) , тогава inf (a, b) ∈ F ; (2)
ако a ∈ F и a ≤ b, тогава b ∈ F .
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР НА КОШИ, О.* (Cauchy economic filter),
филтър на О. Коши в икономиката, – филтър на О. Коши (Cauchy filter),
реализиран в икономическа среда. Такъв икономически филтър F в равномерно икономическо пространство X, щото за всяка околност V на равномерната
170

527

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа структура на пространството X съществува икономическо
множество, по-малко от порядъка на V и принадлежащо на F. Така че икономическият филтър на А. Коши съдържа произволно малки желани икономически множества в равномерното икономическо пространство. Той е обобщение на понятието за икономическа последователност на А. Коши (за фундаментална икономическа последователност) в метричното икономическо
пространство. Всеки сходим икономически филтър* (convergentible
economic filter) е икономически филтър на А. Коши. Равномерно икономическо пространство, в което всеки икономически филтър на А. Коши е сходим, е
пълно икономическо пространство.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР С БЕЗКРАЙНА ПАМЕТ* (economic filter
with infinite memory) – вж. оптимален икономически филтър.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР С КРАЙНА ПАМЕТ (economic filter with
finite memory) – икономически филтър, извършващ инерционно преобразувание на входно икономическо въздействие x(t) на дадена динамична икономическа система чрез функционала y(t) = Lt[x(τ)], който зависи от реализацията
x(τ) само от интервала (t – T, t) при T > 0. Означава се като икономически филтър с крайна памет T. Вж. икономическо филтриране и оптимален икономически филтър.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР С ОБРАТНА ВРЪЗКА (economic filter with
feed-back) (ки) – във:
линеен икономически филтър с обратна връзка.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР С ПОСТОЯННИ ПАРАМЕТРИ (economic
filter with costant parameters) – вж. икономическо филтриране.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОЗИТ* (economic fodisposite) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОЗИТ (economic fodisposite) (ки) – във:
икономически фодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типичен икономически фодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОТИТ* (economic fodispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОЗАПАС* (economic fostock) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОСУБСТАТ* (economic fosubstatum) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОСУСТАТИТ* (economic fosustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОСУСТИТ* (economic fosustite) – вж. дерелевантен
диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОСУСТИТ (economic fosustite) (ки) – във:
икономически фосустит (вж. дерелевантен диалектически икономически
ингредиент);
типичен икономически фосустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОФЕНОМЕН* (economic fophenomenon) – същото
като феноменна икономическа форма (вж. дерелевантен диалектически
икономически ингредиент, икономическа същина и икономическо проявление).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФОФЕНОМЕН (economic fophenomenon) (ки) – във:
икономически фофеномен [същото като феноменна икономическа
форма (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент, икономическа същина и икономическо проявление)];
типичен икономически фофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКИ ФРЕЙМ* (economic fram) – мисловно представляемо и
конструирано като самостоятелна форма подпространство от пространството
на икономическите понятия, в което се влагат група от икономически понятия
и в което се отварят и влагат подфреймове от понятия, като този процес може
да се реализира рекурсивно (вж. икономическа рекурсия) на много равнища и
по този начин мисловно да се създаде множество от вложени един в друг
фреймове. Това е метод за представянето е един от механизмите за постигане172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на икономическото знание (като множество от включени една в друга икономически ситуации, на което съответства множеството от вложени един в
друг икономически фреймове), теорията за което се основава върху идеята, че
икономическата действителност се състои от квазизатворени икономически подсистеми* (quasiclosed economic systems), всяка една от които може да
служи като контекст за други, без това да се отразява негативно върху тяхната
правилна интерпретация. Всеки икономически фрейм (респ. подфрейм) съдържа множество от подразбиращи се чекмеджета от икономически понятия, които могат да бъдат запълвани според конкретната икономическа ситуация и използвани за целите на икономическото познание. Това прави възможно да се разширява образът на икономическата действителност до постигането
на необходимата степен на подробност.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКТОР* (economic functor) – функтор (functor) в
икономическа среда; икономическо изображение на една икономическа категория в друга икономическа категория, което е съгласувано с техните структури (вж. икономическо структура). Едноместният ковариантен икономически функтор* (one-ary covariant economic functor) от категорията A в категорията B е двойката икономически изображения
Ob A , → Ob B и Mor A , → Mor B.

Едноместният контравариантен икономически функтор* (one-ary coutervariant economic functor) от категорията A в категорията B е икономическият
функтор от категорията A* (която е двойствена на категорията A) в категорията B.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛ (economic functional) – една от найважните разновидности на икономическото преобразование. Той е икономическо изображение на някакво икономическо множество X в множеството на
реалните числа R или в множеството на комплексните числа C. Ако икономическото множество X е с придадена му икономическа структура, например на
линейното /векторното/ икономическо пространство, на топологичното
икономическо пространство, на подреденото икономическо множество и
т.н., тогава възникват важните класове съответно на линейните икономически
функционали, непрекъснатите икономически функционали* (continuous
economic functionals), монотонните икономически функционали* (monotone
economic functionals) и т.н. Терминът функционал получава своето начало от
теорията на интегралните уравнения, където той е бил използван, за да бъде
173
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разграничена обикновената функция, определена върху множество от някакви
числа, от функцията (наричана функционал), определена върху множество от
функции, т.е. като функция от функции. Вж. линеен икономически функционал.
ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛ (economic functional) (ки) – във:
екстремум на икономическия функционал;
екстремум на целевия икономически функционал;
икономически задачи на оптималното управление според вида на целевия
икономически функционал;
икономически функционал;
линеeн икономически функционал (същото като линейна икономическа
форма);
максимум на икономическия функционал;
максимум на целевия икономически функционал;
минимум на икономическия функционал;
минимум на целевия икономически функционал;
опорен икономически функционал (същото като опорна икономическа
функция);
платежен икономически функционал (вж. диференциална икономическа
игра с двама участника с нулева сума);
слаба сходимост на икономическите функционали (вж. обобщена икономическа функция);
характеристичен икономически функционал;
целеви икономически функционал;
ядро на линейния икономически функционал (вж. линеен икономически
функционал).
ИКОНОМИЧЕСКИ ХАМИЛТОНИАН* (economic Hamiltonian) – същото
като икономическа функция на У. Хамилтон (вж. и икономическа задача с
принцип на максимума).
ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИФИКАНТИ* (economic characterificants),
характеристични икономически ингредиенти, (*) – икономически ингредиенти на характеристично-стратифицираната икономическа система (на характеристичната икономическа система); съставките на икономическия характерификат; същото като икономически страти на характеристичностратифицираната икономическа система; една от разновидностите на икономическите стратификанти; общо понятие за икономически проявления и ико174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически същини. Различават се входен и изходен икономически характерификант. Входният икономически характерификант* (input economic
characterificant) [входният характеристичен икономически ингредиент*
(input characteristical economic ingredient)] е входния икономически ингредиент
на характеристично-стратифицираната икономическа система. Изходният
икономически характерификант* (output economic characterificant) [изходният характеристичен икономически ингредиент* (output characteristical economic ingredient)] е изходният икономически ингредиент на характеристично-стратифицираната икономическа система.
Когато характеристично-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, нейният входен ингредиент
се определя като имплицитен характеристичен икономически ингредиент* (implicit characteristical economic ingredient) [имплицитен икономически
характерификант* (implicit economic characterficant)] или още като характеристичен икономически имплициент* (characteristic economic implicient) и
това е икономическият диспозант (общо понятие за икономическо явление и
икономическа същност), а изходният ингредиент – като експлицитен характеристичен икономически ингредиент* (explicit characteristic economic
ingredient) [експлицитен икономически характерификант* (explicit
economic characterificant)] или още като характеристичен икономически експлициент* (characteristic economic explicient) и това е икономическият спецификант (общо понятие за икономическа форма и икономическо съдържание). Затова пък, когато характеристично-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен характеристичен икономически ингредиент (имплицитен икономически характерификант, характеристичен икономически имплициент) (икономическият диспозант), а входният ингредиент –
като експлицитен характеристичен икономически ингредиент (експлицитен
икономически характерификант, характеристичен икономически експлициент)
(икономически спецификант).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически характерификанти*
(individual economic characterificants) (общо понятие за индивидуални икономически проявления и индивидуални икономически същини), фирмени икономически характерификанти* (firm economic characterificants) (общо понятие за фирмени икономически проявления и фирмени икономически същини),
обществени икономически характерификанти* (social economic characteri175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ficants) (общо понятие за обществени икономически проявления и обществени
икономически същини) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически характерификанти*
(microeconomic characterificants) (общо понятие за микроикономически проявления и микроикономически същини), мезоикономически характерификанти* (mesoeconomic characterificants) (общо понятие за мезоикономически проявления и мезоикономически същини), макроикономически характерификанти* (macroeconomic characterificants) (общо понятие за макроикономически проявления и макроикономически същини).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически характерификанти се конституират още и съответстващите на
последните понятия за консуматорски характерификанти* (consumptionary
characterificants) (общо понятие за консуматорски проявления и консуматорски
същини), стопански характерификанти* (protoeconomic characterificants)
(общо понятие за стопански проявления и стопански същини), пазарноикономически характерификанти* (marketly-economic characterificants) (общо понятие за пазарно-икономически проявления и пазарно-икономически
същини) и финансово-пазарно-икономически характерификанти* (financially-marketly-economic characterificants) (общо понятие за финансовопазарно-икономически проявления и финансово-пазарно-икономически същини). Общо за всички тях е понятието за поддържащи характерификанти*
(sustenance /sustaining/ characterificants) (за характерификанти при поддържането) (общо понятие за поддържащи проявления и поддържащи същини).

ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИФИКАТ* (economic characterificate), характеристично-стратификационен икономически ингредиентификат, (*) –
икономически ингредиентификат на характеристично-стратифицираната
икономическа система (на характеристичната икономическа система);
двойка от входен икономически ингредиент и изходен икономически ингредиент на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) характеристично-стратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически
характерификатор (характеристичен икономически оператор); една от разновидностите на икономическия стратификат; общо понятие за икономически феноформат и икономически есконтентат. По-сложна характеристичностратифицирана икономическа система може да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икономически оператори се обедини в един
176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ икономически характерификатор. Така че характеристичностратифицираната (характеристичната) икономическа система е съставена от
икономическия характерификат и икономическия характерификатор, който
задава характеристично-стратификационното икономическо преобразование* (characteristically-stratifiational economic transformation) между входа и
изхода на системата. Входен и изходен икономически ингредиент на характеристичната икономическа система могат да бъдат съответно както икономическият спецификант (общо понятие за икономическа форма и икономическо
съдържание) и икономическият диспозант (общо понятие за икономическо
явление и икономическа същност), така и обратно – икономическият диспозант същина и икономическият спецификант.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически характерификат*
(individual economic characterificate) (общо понятие за индивидуален икономически феноформат и индивидуален икономически есконтентат), фирмен икономически характерификат* (firm economic characterificate) (общо понятие
за фирмен икономически феноформат и фирмен икономически есконтентат),
обществен икономически характерификат* (social economic characterificate)
(общо понятие за обществен икономически феноформат и обществен икономически есконтентат) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически характерификат*
(microeconomic characterificate) (общо понятие за микроикономически феноформат и микроикономически есконтентат), мезоикономически характерификат* (mesoeconomic characterificate) (общо понятие за мезоикономически
феноформат и мезоикономически есконтентат), макроикономически характерификат* (macroeconomic characterificate) (общо понятие за макроикономически феноформат и макроикономически есконтентат).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически характерификат се конституират още и съответстващите на
последния понятия за консуматорски характерификат* (consumptionary
characterificate) (общо понятие за консуматорски феноформат и консуматорски
есконтентат), стопански характерификат* (protoeconomic characterificate)
(общо понятие за стопански феноформат и стопански есконтентат), пазарноикономически характерификат* (marketly-economic characterificate) (общо
понятие за пазарно-икономически феноформат и пазарно-икономически есконтентат) и финансово-пазарно-икономически характерификат* (financially-marketly-economic characterificate) (общо понятие за финансово-пазарно177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически феноформат и финансово-пазарно-икономически есконтентат).
Общо за всички тях е понятието за поддържащ характерификат* (sustenance
/sustaining/ characterificate) (за характерификат при поддържането) (общо понятие за поддържащ феноформат и поддържащ есконтентат).
ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИФИКАТОР* (economic characterificator),
характеристичен икономически ингредиентор, характеристичен икономически оператор, (*) – икономически ингредиентор (икономически оператор) на характеристично-стратифицираната икономическа система (на характеристичната икономическа система) (фиг. 1); оператор, който задава
характеристично-стратификационното икономическо преобразование*
(characteristically-stratificational economic transformation) [характеристичното
икономическо пребразование* (characteristical economic transformation)] в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той е прав икономически характерификатор (прав характеристичен икономически оператор) (общо понятие за прав икономически феноформатор и прав икономически есконтентор), или в посока от изходния
към входния икономически ингредиент – тогава той е обратен икономически
характерификатор (обратен характеристичен икономически оператор) (общо понятие за обратен икономически феноформатор и обратен икономически
есконтентор). Представлява една от разновидностите на икономическия
стратификатор и е общо понятие за икономически феноформатор и икономически есконтентор. Когато не е посочено друго, под икономически характерификатор обикновено се подразбира правият икономически характерификатор.

178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходен икономически характерификант
Изходен икономически ингредиент

Икономически характерификатор
Характеристично-стратификационна
икономическа чувствителност
(икономическа характеристичност)
Характеристична ингредиентна предавателна икономическа функция

Входен икономическ характерификант
Входен икономически ингредиент
Фиг. 1. Икономически характерификатор (икономически ингредиентор на характеристичностратифицираната икономическа система)

Входен и изходен икономически ингредиент на характеристичната икономическа система могат да бъдат съответно както икономическият спецификант (общо понятие за икономическа форма и икономическо съдържание) и
икономическият диспозант (общо понятие за икономическо явление и икономическа същност), така и обратно – икономическият диспозант и икономическият спецификант. Важен частен случай на икономическия характерификатор
е линейният икономически характерификатор* (linear economic characterificator), чиито основни разновидности са пропорционалният икономически
характерификатор* (proportional economic characterificator) и интегралният
икономически характерификатор* (integral economic characterificator).
Икономическият характерификатор се реализира чрез характеристичностратификационната икономическа чувствителност* (characteristicallystratificational economic sensitivity) [чрез характеристичната икономическа
чувствителност* (characteristic economic sensitivity)] [същото като икономическа характеристичност* (economic characteristicality) (общо понятие за
икономическа проявеност и икономическа същинност), подразбирана като
характеристично-стратификационна ингредиентна икономическа чувствителност и осъществяваща се като характеристична икономическа интензивност
и като характеристична икономическа опредметеност], която в линейния
179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стационарен случай е представена от характеристичната ингредиентна предавателна икономическа функция (общо понятие за проявена ингредиентна
предавателна икономическа функция и същинна ингредиентна предавателна
икономическа функция). Нейни разновидности са (1) средната характеристично-стратификационна икономическа чувствителност* (average
characteristically-stratificational economic sensitivity) [същото като средна икономическа характеристичност* (average economic characteristicality) и осъществяваща се като средна характеристична икономическа интензивност и
като средна характеристична икономическа опредметеност] (тя реализира
пропорционалния икономически характерификатор и се представя от средната характеристична ингредиентна предавателна икономическа функция, която е общо понятие за средна проявена ингредиентна предавателна икономическа функция и средна същинна ингредиентна предавателна икономическа
функция) и (2) пределната характеристично-стратификационна икономическа чувствителност* (marginal characteristically-stratificational economic
sensitivity) [същото като пределна икономическа характеристичност*
(marginal economic characteristicality) и осъществяваща се като пределна характеристична икономическа интензивност и като пределна характеристична икономическа опредметеност] (тя реализира интегралния икономически
характерификатор и се представя от пределната характеристична ингредиентна предавателна икономическа функция, която е общо понятие за пределна
проявена ингредиентна предавателна икономическа функция и пределна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция).
Когато характеристично-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически характерификатор е характеристичен икономически експликатор*
(characteristic economic explicator) (общо понятие за проявен икономически
експликатор и същинен икономически експликатор) [експликативен икономически характерификатор* (explicatory economic characterificator), експликативен характеристичен икономически ингредиентор* (explicatory
consideration economic ingredientor)] (вж. икономически експликатор в икономически стратификатор), а обратният икономически характерификатор е
характеристичен икономически импликатор* (characteristic economic
implicator) (общо понятие за прявен икономически импликатор и същинен
икономически импликатор) [импликативен икономически характерификатор* (implicatory economic characterificator), импликативен характеристичен икономически ингредиентор* (implicatory characteristic economic in180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gredientor)] (вж. икономически импликатор в икономически стратификатор). Когато характеристично-стратифицираната система е имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система, тогава правият икономически характерификатор е характеристичен икономически импликатор, а обратният икономически характерификатор е характеристичен икономически
експликатор.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически характерификатор*
(individual economic characterificator) (общо понятие за индивидуален икономически феноформатор и индивидуален икономически есконтентор), фирмен
икономически характерификатор* (firm economic characterificator) (общо
понятие за фирмен икономически феноформатор и фирмен икономически есконтентор), обществен икономически характерификатор* (social economic
characterificator) (общо понятие за обществен икономически феноформатор и
обществен икономически есконтентор) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономически характерификатор* (microeconomic characterificator) (общо понятие за микроикономически
феноформатор и микроикономически есконтентор), мезоикономически характерификатор* (mesoeconomic characterificator) (общо понятие за мезоикономически феноформатор и мезоикономически есконтентор), макроикономически характерификатор* (macroeconomic characterificator) (общо понятие за
макроикономически феноформатор и макроикономически есконтентор).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически характерификатор се конституират още и съответстващите на
последния понятия за консуматорски характерификатор* (consumptionary
characterificator) (общо понятие за консуматорски феноформатор и консуматорски есконтентор), стопански характерификатор* (protoeconomic characterificator) (общо понятие за стопански феноформатор и стопански есконтентор), пазарно-икономически характерификатор* (marketly-economic characterificator) (общо понятие за пазарно-икономически феноформатор и пазарноикономически есконтентор) и финансово-пазарно-икономически характерификатор* (financially-marketly-economic characterificator) (общо понятие за
финансово-пазарно-икономически феноформатор и финансово-пазарноикономически есконтентор). Общо за всички тях е понятието за поддържащ
характерификатор* (sustenance /sustaining/ characterificator) (за характерификатор при поддържането) (общо понятие за поддържащ феноформатор и поддържащ есконтентор).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИФИКАТОР (economic characterificator)
(ки) – във:
икономически характерификатор;
обратен икономически характерификатор;
прав икономически характерификатор.
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОАНТ* (economic homeoant) (*) – общо понятие
за икономическо качество и икономическо количество (но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство), които са негови разновидности и които
като двойка образуват икономическия хомеоат (последният в качеството му на
двустепенна икономическа монада). Вж. икономически хомеоанти и икономически хомеоит.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически хомеоанти* (individual
economic homeoant), фирмен икономически хомеоант* (firm economic homeoant), обществен икономически хомеоант* (social economic homeoant) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически хомеоант* (microeconomic homeoant), мезоикономически хомеоант* (mesoeconomic homeoant), макроикономически хомеоант*
(macroeconomic homeoant).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически хомеоант се конституират още и съответстващите на последните понятия за консуматорски хомеоант* (consumptionary homeoant), стопански хомеоант* (protoeconomic homeoant), пазарно-икономически хомеоант*
(marketly-economic homeoant) и финансово-пазарно-икономически хомеоант* (financially-marketly-economic homeoant). Общо за всички тях е понятието за поддържащи хомеоант* (sustenance /sustaining/ homeoant) (за хомеоант
при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОАНТИ* (economic homeoants), хомеостатични
икономически ингредиенти, (*) – икономически ингредиенти на качественостратифицирана
икономическа
система
(вж.
съдържателностратифицирана икономическа система); същото като икономически страти
на качествено-стратифицираната икономическа система. Различават се входен
и изходен икономически хомеоант (вж. икономически хомеоант). Входният
икономически хомеоант* (input economic homeoant) [входният хомеостатичен икономически ингредиент* (input homeostatical economic ingredient)] е
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------входния икономически ингредиент на качествено-стратифицираната икономическа система. Изходният икономически специфант* (output economic
specifant) [изходният хомеостатичен икономически ингредиент* (output
homeostatical economic ingredient)] е изходният икономически ингредиент на
качествено-стратифицираната икономическа система.
Когато качествено-стратифицираната система е експлицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент се определя
като имплицитен хомеостатичен икономически ингредиент* (implicit homeostatical economic ingredient) [имплицитен икономически хомеоант*
(implicit economic homeoant)] или още като хомеостатичен икономически
имплициент* (homeostatical economic implicient) и това е икономическото качество, а изходният ингредиент – като експлицитен хомеостатичен икономически ингредиент* (explicit homeostatical economic ingredient) [експлицитен икономически хомеоант* (explicit economic homeoant)] или още като хомеостатичен икономически експлициент* (homeostatical economic
explicient) и това е икономическото количество. Затова пък, когато качествено-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен
хомеостатичен икономически ингредиент (имплицитен икономически хомеоант, хомеостатичен икономически имплициент) (икономическото качество), а
входният ингредиент – като експлицитен хомеостатичен икономически ингредиент (експлицитен икономически хомеоант, хомеостатичен икономически
експлициент) (икономическото количество).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икономически хомеоанти* (individual
economic homeoants), фирмени икономически хомеоанти* (firm economic
homeoants), обществени икономически хомеоант* (social economic
homeoants) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се
разграничават микроикономически хомеоанти* (microeconomic homeoants),
мезоикономически хомеоанти* (mesoeconomic homeoants), макроикономически хомеоанти* (macroeconomic homeoants).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически хомеоанти се конституират още и съответстващите на последните понятия за консуматорски хомеоанти* (consumptionary homeoants),
стопански хомеоанти* (protoeconomic homeoants), пазарно-икономически
(marketly-economic
homeoants)
и
финансово-пазарнохомеоанти*
икономически хомеоанти* (financially-marketly-economic homeoants). Общо
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------за всички тях е понятието за поддържащи хомеоанти* (sustenance /sustaining/
homeoants) (за хомеоанти при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОАТ* (economic homeoate), хомеоатна двустепенна икономическа монада, (*) – вид двустепенна икономическа монада
(двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икономическо качество и икономическо количество, между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката. Всеки икономически предмет може да се интерпретира като икономически хомеат, т.е. като
диалектически противоречиво единство на качество (което е негова хомеостатично вътрешно състояние) и количество (което е негова хомеостатично външно състояние). Икономическото качество е първично и определящо по отношение на икономическото количество; то едновременно е качество на икономическия предмет и качество на количеството на икономическия предмет.
Икономическото количество е вторично и решаващо по отношение на икономическото качество; то едновременно е количество на икономическия предмет
и количество на качеството на икономическия предмет. Икономическото количество е начинът на метристиране (на количествено съществуване) на икономическото качество.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икономически хомеоат* (individual
economic homeoate), фирмен икономически хомеоат* (firm economic
homeoate), обществен икономически хомеоат* (social economic homeoate) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономически хомеоат* (microeconomic homeoate), мезоикономически
хомеоат* (mesoeconomic homeoate), макроикономически хомеоат* (macroeconomic homeoate).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически хомеоат се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски хомеоат* (consumptionary homeoate), стопански
хомеоат* (protoeconomic homeoate), пазарно-икономически хомеоат*
(marketly-economic homeoate) и финансово-пазарно-икономически хомеоат*
(financially-marketly-economic homeoate). Общо за всички тях е понятието за
поддържащ хомеоат* (sustenance /sustaining/ homeoate) (за хомеоат при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОИТ* (economic homeoite) (*) – икономически
предмет (респ. икономически ингредиент) като цялостност от икономическо
качество (което е вид икономически институтит) и икономическо количество (която е вид икономически ексститутит), като цялостност на неговата качествена (вътрешна, скрита) и количествена (външна, разкрита) страна; хомеоитна цялостна конституираност (хомеоитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икономически предмет [в т.ч. на икономическия обект и на икономическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още хомеоитна единична
цялостна икономическа конституираност* (homeoitive single entire
economic constitution /constitutivity/) (вж. диалектически икономически ингредиент); икономическо качество и икономическо количество в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икономически страни, които
взаимно се предполагат и отричат) (вж. и икономически хомеостазис); цялостна хомеостатичност (цялостно хомеостатично състояние) на икономическия предмет. Разновидност е на икономическия конститутит. В границите на
икономическия хомеоит икономическото качество и икономическото количество са относително различни специфитни степени (равнища) на конституираността на икономически предмет* (constitution /constitutivity/ of the
economic thing). Чрез икономическата мярка икономическото качество се
снема в икономическото количество: икономическото количество е икономическото качество в снет вид. Първопричината на икономическото количество е
скрита в икономическото качество, а икономическото качество [което е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икономическия
предмет] се разкрива чрез икономическото количество [която е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икономическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на икономическия хомеоит са обектният икономически хомеоит* (object economic
homeoite) (хомеоитът на икономическия обект) и системният икономически
хомеоит* (system economic homeoite) (хомеоитът на икономическата система).
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икономически субтихомеоит* (economic subtihomeoite) [респ. икономическа
субтихомеозначимост* (economic subtihomeosignificance) (вж. икономическа
субтизначимост)] и (2) икономически обтихомеоит* (economic
obtihomeoite) [респ. икономическа обтихомеозначимост* (economic obtihomeosignificance) (вж. икономическа субтизначимост)].
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическия хомеоит са:
(1) трансцентитален икономически хомеоит* (transcentital economic
homeoite) [респ. трансцентитална икономическа хомеозначимост* (transcentital economic homeosignificance) (вж. трансцентитална икономическа
значимост)], в т.ч. (а) трансцентитален икономически субтихомеоит*
(transcentital economic subtihomeoite) [респ. трансцентитална икономическа
субтихомеозначимост* (transcentital economic subtihomeosignificance) (вж.
трансцентитална икономическа субтизначимост)] и (б) трансцентитален
икономически обтихомеоит* (transcentital economic obtihomeoite) [респ.
трансцентитална икономическа обтихомеозначимост* (transcentital economic obtihomeosignificance) (вж. трансцентитална икономическа обтизначимост)];
(2) инцентитален икономически хомеоит* (incentital economic homeoite) [респ. инцентитална икономическа хомеозначимост* (incentital
economic homeosignificance) (вж. инцентитална икономическа значимост)], в
т.ч. (а) инцентитален икономически субтихомеоит* (incentital economic
subtihomeoite) [респ. инцентитална икономическа субтихомеозначимост*
(incentital economic subtihomeosignificance) (вж. инцентитална икономическа
субтизначимост)] и (б) инцентитален икономически обтихомеоит*
(incentital economic obtihomeoite) [респ. инцентитална икономическа обтихомеозначимост* (incentital economic obtihomeosignificance) (вж. инцентитална икономическа обтизначимост)];
(3) центитален икономически хомеоит* (centital economic homeoite)
[респ. центитална икономическа хомеозначимост* (centital economic homeosignificance) (вж. центитална икономическа значимост)], в т.ч. (а) центитален икономически субтихомеоит* (centital economic subtihomeoite)
[респ. центитална икономическа субтихомеозначимост* (centital economic
subtihomeosignificance) (вж. центитална икономическа субтизначимост)] и (б)
центитален икономически обтихомеоит* (centital economic obtihomeoite)
[респ. центитална икономическа обтихомеозначимост* (centital economic
obtihomeosignificance) (вж. центитална икономическа обтизначимост)];
(4) уницентитален икономически хомеоит* (unicentital economic homeoite) [респ. уницентитална икономическа хомеозначимост* (unicentital
economic homeosignificance) (вж. уницентитална икономическа значимост)], в
т.ч. (а) уницентитален икономически субтихомеоит* (unicentital economic
subtihomeoite) [респ. уницентитална икономическа субтихомеозначимост*
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File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unicentital economic subtihomeosignificance) (вж. уницентитална икономическа
субтизначимост)] и (б) уницентитален икономически обтихомеоит*
(unicentital economic obtihomeoite) [респ. уницентитална икономическа обтихомеозначимост* (unicentital economic obtihomeosignificance) (вж. уницентитална икономическа обтизначимост)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическия хомеоит са:
(1) унисъзидателен икономически хомеоит* (unimaking economic homeoite) [респ. унисъзидателна икономическа хомеозначимост* (unimaking
economic homeosignificance) (вж. унисъзидателна икономическа значимост)], в
т.ч. (а) унисъзидателен икономически субтихомеоит* (unimaking economic
subtihomeoite) [респ. унисъзидателна икономическа субтихомеозначимост*
(unimaking
economic
subtihomeosignificance)
(вж.
унисъзидателна
икономическа субтизначимост)] и (б) унисъзидателен икономически
обтихомеоит* (unimaking economic obtihomeoite) [респ. унисъзидателна
икономическа обтихомеозначимост* (unimaking economic obtihomeosignificance) (вж. унисъзидателна икономическа обтизначимост)];
(2) съзидателен икономически хомеоит* (making economic homeoite)
[респ. съзидателна икономическа хомеозначимост* (making economic
homeosignificance) (вж. съзидателна икономическа значимост)], в т.ч. (а) съзидателен икономически субтихомеоит* (making economic subtihomeoite)
[респ. съзидателна икономическа субтихомеозначимост* (making economic
subtihomeosignificance) (вж. съзидателна икономическа субтизначимост)] и
(б) съзидателен икономически обтихомеоит* (making economic obtihomeoite) [респ. съзидателна икономическа обтихомеозначимост* (making
economic obtihomeosignificance) (вж. съзидателна икономическа обтизначимост)];
(3) изпълнителен икономически хомеоит* (implementationary economic
homeoite) [респ. изпълнителна икономическа хомеозначимост* (implementationary economic homeosignificance) (вж. изпълнителна икономическа значимост)], в т.ч. (а) изпълнителен икономически субтихомеоит* (implementationary economic subtihomeoite) [респ. изпълнителна икономическа субтихомеозначимост* (implementationary economic subtihomeosignificance) (вж. изпълнителна икономическа субтизначимост)] и (б) изпълнителен икономически обтихомеоит* (implementationary economic obtihomeoite) [респ. изпълнителна икономическа обтихомеозначимост* (implementationary economic
obtihomeosignificance) (вж. изпълнителна икономическа обтизначимост)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) творчески икономически хомеоит* (creative economic homeoite)
[респ. творческа икономическа хомеозначимост* (creative economic homeosignificance) (вж. творческа икономическа значимост)], в т.ч. (а) творчески
икономически субтихомеоит* (creative economic subtihomeoite) [респ. творческа икономическа субтихомеозначимост* (creative economic subtihomeosignificance) (вж. творческа икономическа субтизначимост)] и (б) творчески
икономически обтихомеоит* (creative economic obtihomeoite) [респ. творческа икономическа обтихомеозначимост* (creative economic obtihomeosignificance) (вж. творческа икономическа обтизначимост)];
(5) работен икономически хомеоит* (working economic homeoite) [респ.
работна икономическа хомеозначимост* (working economic homeosignificance) (вж. работна икономическа значимост)], в т.ч. (а) работен икономически субтихомеоит* (working economic subtihomeoite) [респ. работна икономическа субтихомеозначимост* (working economic subtihomeosignificance)
(вж. работна икономическа субтизначимост)] и (б) работен икономически
обтихомеоит* (working economic obtihomeoite) [респ. работна икономическа обтихомеозначимост* (working economic obtihomeosignificance) (вж. работна икономическа обтизначимост)];
(6) сътворителен икономически хомеоит* (performing economic homeoite) [респ. сътворителна икономическа хомеозначимост* (performing
economic homeosignificance) (вж. сътворителна икономическа значимост)], в
т.ч. (а) сътворителен икономически субтихомеоит* (performing economic
subtihomeoite) [респ. сътворителна икономическа субтихомеозначимост*
(performing economic subtihomeosignificance) (вж. сътворителна икономическа
субтизначимост)] и (б) сътворителен икономически обтихомеоит*
(performing economic obtihomeoite) [респ. сътворителна икономическа обтихомеозначимост* (performing economic obtihomeosignificance) (вж. сътворителна икономическа обтизначимост)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическия хомеоит са:
(1) усвояван икономически хомеоит* (assimilated economic homeoite)
[респ. усвоявана икономическа хомеозначимост* (assimilated economic
homeosignificance) (вж. усвоявана икономическа значимост)], в т.ч. (а) усвояван икономически субтихомеоит* (assimilated economic subtihomeoite) [респ.
усвоявана икономическа субтихомеозначимост* (assimilated economic
subtihomeosignificance) (вж. усвоявана икономическа субтизначимост)] и (б)
усвояван икономически обтихомеоит* (assimilated economic obtihomeoite)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[респ. усвоявана икономическа обтихомеозначимост* (assimilated economic
obtihomeosignificance) (вж. усвоявана икономическа обтизначимост)];
(2) създаван икономически хомеоит* (gived economic homeoite) [респ.
създавана
икономическа
хомеозначимост*
(gived
economic
homeosignificance) (вж. създавана икономическа значимост)], в т.ч. (а) създаван икономически субтихомеоит* (gived economic subtihomeoite) [респ. създавана
икономическа
субтихомеозначимост*
(gived
economic
subtihomeosignificance) (вж. създавана икономическа субтизначимост)] и (б)
създаван икономически обтихомеоит* (gived economic obtihomeoite) [респ.
създавана
икономическа
обтихомеозначимост*
(gived
economic
obtihomeosignificance) (вж. създавана икономическа обтизначимост)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическия хомеоит са:
(1) сустатитен икономически хомеоит* (sustatitic economic homeoite)
[респ. сустатитна икономическа хомеозначимост* (sustatitic economic
homeosignificance) (вж. сустатитна икономическа значимост)], в т.ч. (а) сустатитен икономически субтихомеоит* (sustatitic economic subtihomeoite)
[респ. сустатитна икономическа субтихомеозначимост* (sustatitic
economic subtihomeosignificance) (вж. сустатитна икономическа субтизначимост)] и (б) сустатитен икономически обтихомеоит* (sustatitic economic
obtihomeoite) [респ. сустатитна икономическа обтихомеозначимост*
(sustatitic economic obtihomeosignificance) (вж. сустатитна икономическа обтизначимост)];
(2) субстатен икономически хомеоит* (substatum economic homeoite)
[респ. субстатна икономическа хомеозначимост* (substatum economic
homeosignificance) (вж. субстатна икономическа значимост)], в т.ч. (а) субстатен икономически субтихомеоит* (substatum economic subtihomeoite)
[респ. субстатна икономическа субтихомеозначимост* (substatum economic subtihomeosignificance) (вж. субстатна икономическа субтизначимост)]
и (б) субстатен икономически обтихомеоит* (substatum economic obtihomeoite) [респ. субстатна икономическа обтихомеозначимост* (substatum
economic obtihomeosignificance) (вж. субстатна икономическа обтизначимост)];
(3) запасов икономически хомеоит* (stock economic homeoite) [респ. запасова икономическа хомеозначимост* (stock economic homeosignificance)
(вж. запасова икономическа значимост)], в т.ч. (а) запасов икономически
субтихомеоит* (stock economic subtihomeoite) [респ. запасова икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтихомеозначимост* (stock economic subtihomeosignificance) (вж. запасова
икономическа субтизначимост)] и (б) запасов икономически обтихомеоит*
(stock economic obtihomeoite) [респ. запасова икономическа обтихомеозначимост* (stock economic obtihomeosignificance) (вж. запасова икономическа
обтизначимост)];
(4) сустатантен икономически хомеоит* (sustatantal economic homeoite) [респ. сустатантна икономическа хомеозначимост* (sustatantal
economic homeosignificance) (вж. сустатантна икономическа значимост)], в
т.ч. (а) сустатантен икономически субтихомеоит* (sustatantal economic
subtihomeoite) [респ. сустатантна икономическа субтихомеозначимост*
(sustatantal economic subtihomeosignificance) (вж. сустатантна икономическа
субтизначимост)] и (б) сустатантен икономически обтихомеоит*
(sustatantal economic obtihomeoite) [респ. сустатантна икономическа обтихомеозначимост* (sustatantal economic obtihomeosignificance) (вж. сустатантна икономическа обтизначимост)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически хомеоит се конституират още и съответстващите на последния
понятия за консуматорски хомеоит* (consumptionary homeoite), стопански
хомеоит* (protoeconomic homeoite), пазарно-икономически хомеоит*
(marketly-economic homeoite) и финансово-пазарно-икономически хомеоит*
(financially-marketly-economic homeoite). Общо за всички тях е понятието за
поддържащи хомеоит* (sustenance /sustaining/ homeoite) (за хомеоит при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОМОРФИЗЪМ* (economic homeomorphism), топологично икономическо изображение, – вазимно-еднозначно съответствие
между две топологични икономически пространства, при което двете взаимно-обратни икономически изображения, които са определени от тези съответствия, са непрекъснати (вж. непрекъснато икономическо изображение). Тези
изображения се определят като хомеоморфни икономически изображения*
(homeomorphic economic mapping). Същите се разглеждат като изомрфни икономически обекти (вж. икономически изоморфизъм) в термините на топологичните икономически пространства и на непрекснатите икономически изображения.
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОСТАЗИС (economic homeostasis), хомеостазис
на икономическата система, (*) – множество от количествени параметри
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вътрешни и изходни), които описват основното качествено състояние на икономическата система; количествено-качествената мяра на системата (вж.
икономически параметри). Под икономически хомеостазис се разбира още относително-устойчивото състояние на динамично функциониране на икономическата система (на извършващия се в нея динамичен икономически процес,
респ. икономическо движение). Той изразява границите, в които икономическата система може да се изменя (и изобщо да осъществява определено икономическо поведение), без да напуска вътрешноприсъщата й качествена определеност. Преобладаващо схващане за икономическия хомеостазис е, че той е
оптималното състояние на икономическото равновесие във функционирането
на системата на обществото производство. Степента на формирането, установяването и развитието на икономическия хомеостазис съответствува на осъществяването на различите форми на динамичната устойчивост на икономическите системи (на динамична стабилност на икономическите системи).

Икономически хомеостазис и устойчиво равновесие на икономическата система
Икономическият хомеостазис характеризира устойчивото и равновесно
функциониране на икономическата система в изменящата се социална среда.
Терминът хомеостазис (homeostasis) първоначално е въведен в биологията,
където се използва за определяне на свойството на дадена система да запазва
неизменни значенията на съществените параметри (essential /substantial/
parameters) (определящи основното качество на системата) в процеса на взаимодействието й с външната среда. Като се вземат под внимание особеностите
на икономическите и социалните системи, които се отнасят към класа на самоорганизиращите си системи (последните с течение на времето променят своята
структура), се възприема разширена трактовка на икономическия хомеостазис.
Той вече се разбира не като неизменност на икономическите параметри на
системата, а като неизменност на съотношението между икономическата система и външната (заобикалящата я) среда. Икономическият хомеостазис се
проявява във факта, че правилата, преобразуващи въздействията на външната
среда в значения на съществените параметри на икономическата система
(essential /substantial/ parameters of the economic system) [на съществените
икономически параметри (essential /substantial/ economic parameters)], са неизменни. Като пример могат да се посочват оптималните икономически системи. При наличието на определени ограничителни условия поведението на
оптималната икономическа система се определя от правилото за оптимизация
191

548

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на дадена целева икономическа функция (последната е математическата форма
на целта на икономическата система, като оптималното значение на целевата
функция е икономическият оптимум). Измененията на външната среда се
компенсират така, че целевата функция (която е съществената икономическа
променлива) приема оптимално си значение, т.е. достига до икономическия
оптимум.1
1

Този абзатц е написан по текст от: Миркович, К., Лулански, П., Ракарова, С. Речниксправочник по моделиране на икономическите процеси. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С., 1984, с. 187-188.

Икономически хомеостазис и икономически закони
Вмествайки се в границите на икономическия хомеостазис, едновременно
с това поведението на икономическата система е обусловено и от икономическите закони, действуващи през дадения исторически етап от общественото
развитие, при който функционира дадената икономическа система. Икономическият закон са необходимите и обективните причинно-следствени, постоянно повтарящи се икономически връзки между определени икономически системи и подсистеми. Икономическият закон е обективно-обусловената икономическата необходимост (economic indispensability), на която се подчинява
поведението на икономическата система. Той е начинът на съществуване на
същностната определеност на икономическата система, защото самият той е
отношение между икономически същности. Когато поведението на икономическата система е в противоречие с изискванията на определен икономическия
закон (респ. на икономическите закони), нейните основни структурни връзки
започват да се разрушават и алтернативата е или да престане да съществува,
или да преведе функционирането си в съответствие с икономическия закон.
Горните твърдения показват, че има съответствие между икономическия хомеостазис и икономическите закони. Теоретично е възможно в зависимост от
многообразието на конкретните системообразуващи обстоятелства да се дефинира множество от икономически хомеостазиси, чрез спазването на които да
се поддържа и да се реализира основната качествена определеност на дадената
икономическата система. В действителност обаче при възникването на икономическата система (при системообразуването) се конституира и обективно се
налага онзи вариант на икономически хомеостазис, който съответствува
едновременно (респ. конюнктивно) на изискванията на всички икономически
закони взети заедно (на системата от икономически закони), в рамките на чието действие (или икономическо пространство) се разполага функционирането
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на системата. В този смисъл обективна характеристика на системообразуването е конюктивното законово конституиране на икономическия хомеостазис.
Икономическите закони имат и количествена определеност. Тя е представена
във функционалните зависимости между икономическите форми, чрез които
се реализират изискванията на икономическата необходимост и е израз на диалектическото единство между качествената и количествената страна на движението на компонентите в икономическата система. В това си качество количествената определеност на икономическите закони се привнася и опредметява в икономическия хомеостазис, който от своя страна е качественоколичествената мяра на поведението на икономическата система. Затова икономическият закон като отношение между икономически същности е единство
между качествената и количествената определеност в икономиката.
Икономически хомеостазис и икономическа катастрофа
Когато в резултат на външни въздействия (респ. на външно интервениране) или на вътрешното си саморазвитие (например поради необратимо продължаващото действие на вътрешни разходящи обратни икономически връзки)
поведението на икономическата система излезе извън количествените хомеостатични граници (или, което е същото, когато в резултат на количествени натрупвания напусне своя хомеостазис), тя преминава от едно качествено състояние в друго, т.е. вече не е същата икономическа система, като икономическият
хомеостазиз от една качествена определеност, наречен установен икономически хомеостазис, се е трансформира (преобразува) в икономически хомеостазис
от друга качествена определеност, наречен установяващ се икономически хомеостазис. За тази система е настъпила икономическа катастрофа (осъществила се е катастрофа на икономическата система). Това означава, че дадената икономическа система е от такъв порядък, щото при конкретните вътрешни и външни обстоятелства не може да поддържа своята динамична икономическа устойчивост и не може да функционира и да се развива в рамките
на установения икономическия хомеостазис. Следователно тя е динамичнонеустойчива /динамично-нестабилна/ икономическа система [налице е динамична неустойчивост на икономическата система (динамична нестабилност
на икономическата система) или просто – динамична икономическа неустойчивост (динамична икономическа нестабилност)]. Затова пък, когато системата е от такъв порядък, че може да поддържа динамичната си икономическа устойчивост и може да функционира и да се развива в рамките на икономическия си химеостазис (има способността да остава и да се развива в количест193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вените хомеостатични граници, като запазва качествената си определеност), тя
е динамично-устойчива /динамично-стабилна/ икономическа система [налице
е динамична устойчивост на икономическата система (динамична стабилност на икономическата система) или просто – динамична икономическа устойчивост (динамична икономическа стабилност)].
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМЕОСТАЗИС (economic homeostasis) (ки) – във:
икономически хомеостазис;
установен икономически хомеостазис;
установяващ се икономически хомеостазис.
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМОМОРФИЗЪМ* (economic homomorphism) – същото като хомоморфизъм в икономиката. Вж. и топологичен икономически
хомоморфизъм.
ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМОМОРФИЗЪМ (economic homomorphism) (ки) –
във:
гладък икономически хомоморфизъм (същото като икономически дифеоморфизъм);
икономически хомоморфизъм (същото като хомоморфизъм в икономиката);
кибернетичен икономически хомоморфизъм (същото като функционален
икономически хомоморфизъм);
кибернетичен моделен икономически хомоморфизъм (същото като функционален икономически моделен хомоморфизъм);
метричен икономически хомоморфизъм (вж. метричен икономически
изоморфизъм);
обратен икономически хомоморфизъм;
ограничаващ икономически хомоморфизъм (вж. икономически предсноп);
сюрективен икономически хомоморфизъм (вж. икономическа конгруентност /сравнимост/);
топологичен икономически хомоморфизъм;
функционален икономически хомоморфизъм.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТ* (economic cendent) (ценностно-основан
икономически инцендент в двуравнищна диспозиционната икономическа система) (*) – частен случай на икономически диспозант; общо понятие за ико194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически инцендент и икономически трансцендент, които са негови разновидности и които като двойка образуват цендентален икономически диспозат
(последният в качеството му на цендентална двустепенна икономическа
монада и същото като цендентален икономически диспозификат) в цендентална икономическа система* (cendental economic system) (която е особен частен случай на диспозиционна икономическа система). Икономическият
цендент е една от разновидностите на икономическия диспецифант и на икономическия дисустант. В границите на икономическия цендент ролята на
икономически инцендент обикновено се изпълнява от някакъв предметен икономически запас (който е опредеметена икономическа ценност), а ролята на
икономически трансцендент – от някаква икономическа ценност (която е разпредметен предметен икономически запас). Вж. икономически ценденти.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТАТ* (economic cendentate) – същото като
цендентален икономически диспозат.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТИ* (economic cendents) (*) – частен случай на
икономически диспозанти; икономически ингредиенти на цендентална икономическа система* (cendental economic system) (която е особен частен случай на диспозиционната икономическа система, последната същото като същностно-стратифицирана икономическа система); съставки на ценденталния
икономически диспозификат (вж. икономически диспозификат); същото като
икономически страти на ценденталната икономическа система; една от разновидностите на икотехномическите консидерофиканти и на икотехномическите стратификанти. Различават се входен и изходен икономически цендент. Входният икономически цендент* (input economic cendent) [входният
цендентален икономически ингредиент* (input cendental economic
ingredient)] е входния икономически ингредиент на ценденталната икономическа система. Изходният икономически цендент* (output economic cendent)
[изходният цендентален икономически ингредиент* (output cendental
economic ingredient)] е изходния икономически ингредиент на ценденталната
икономическа система. Когато ценденталната икономическа система е експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен цендентален икономически ингредиент* (implicit cendental economic ingredient) [имплицитен икономически
цендент* (implicit economic cendent)] или още като ценедентален икономически имплициент* (cendental economic implicient) и това е ценденталната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа същност (икономическият трансцендент), а изходният ингредиент – като експлицитен цендентален икономически ингредиент* (explicit
cendental economic ingredient) [експлицитен икономически цендент* (explicit
ecotechnomic cendent)] или още като цендентален икономически експлициент* (cendental economic explicient) и това е ценденталното икономическо явление (икономическият инцендент). Затова пък, когато ценденталната икономическа система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен цендентален
икономически ингредиент (имплицитен икономически цендент, цендентален
икономически имплициент) (икотехномическата същност, т.е. икономическият
трансцендент), а входният ингредиент – като експлицитен цендентален икономически ингредиент (експлицитен икономически цендент, цендентален икономически експлициент) (икотехномическото явление, т.е. икономическият
инцендент). Ролята на икономически инцендент обикновено се изпълнява от
някакъв предметен икономически запас (който е опредеметена икономическа
ценност), а ролята на икономически трансцендент – от някаква икономическа
ценност (която е разпредметен предметен икономически запас).
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (economic centite) (ценностно-основан икономически цендент в двуравнищна диспозиционната икономическа система)
(*) – частен случай на икономически цендент; общо понятие за икономически
инцентит и икономически трансцентит, които са негови разновидности и
които като двойка образуват центитален икономически диспозат (последният
в качеството му на центитална двустепенна икономическа монада и същото като центитален икономически диспозификат) в центитална икономическа система* (centital economic system) (която е особен частен случай на
диспозиционна икономическа система). Икономическият центит е една от разновидностите на икономическия диспецифант и на икономическия дисустант.
В границите на икономическия центит ролята на икономически инцентит
обикновено се изпълнява от някакъв предметен икономически запас (който е
опредеметена икономическа ценност), който тук е икономическа предметност (вж. центитален икономически диспозат), а ролята на икономически
трансцентит – само от някаква икономическа ценност (която е разпредметена
икономическа предметност и затова икономическата предметност е опредметена икономическа ценност). Вж. икономически центити.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ (economic centite) (ки) – във:
запасов икономически центит (същото като запасова центитална икономическа значимост);
изпълнителен икономически центит (същото като изпълнителна центитална икономическа значимост);
икономически центит;
полезностен икономически центит;
полезностни икономически центити;
работен икономически центит (същото като работна центитална икономическа значимост);
стойностен икономически центит;
стойностни икономически центити;
субстатен икономически центит (същото като субстатна центитална
икономическа значимост);
сустатантен икономически центит (същото като сустатантна центитална икономическа значимост);
сустатитен икономически центит (същото като сустатитна центитална икономическа значимост);
съзидателен икономически центит (същото като съзидателна центитална икономическа значимост);
сътворителен икономически центит (същото като сътворителна центитална икономическа значимост);
творчески икономически центит (същото като творческа центитална
икономическа значимост);
унисъзидателен икономически центит (същото като унисъзидателна центитална икономическа значимост).
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТАТ* (economic centitate) – същото като центитален икономически диспозат.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТАТ (economic centitate) (ки) – във:
икономически центитат (същото като центитален икономически диспозат);
полезностен икономически центитат (същото като полезностен центитален икономически диспозат);
стойностен икономически центитат (същото като стойностен центитален икономически диспозат).
197

554

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ
до ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТИ* (economic centites) (*) – частен случай на
икономически ценденти; икономически ингредиенти на центитална икономическа система* (centital economic system) (която е особен частен случай на
диспозиционната икономическа система, последната същото като същностностратифицирана икономическа система); съставки на центиталния икономически диспозификат (вж. икономически диспозификат); същото като икономически страти на центиталната икономическа система; една от разновидностите на икономическите консидерофиканти и на икономическите
стратификанти. Различават се входен и изходен икономически центит.
Входният икономически центит* (input economic centite) [входният центитален икономически ингредиент* (input centital economic ingredient)] е
входния икономически ингредиент на центиталната икономическа система.
Изходният икономически центит* (output economic centite) [изходният
центитален икономически ингредиент* (output centital economic ingredient)]
е изходния икономически ингредиент на центиталната икономическа система.
Когато центиталната икономическа система е експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система нейният входен ингредиент се определя като
имплицитен центитален икономически ингредиент* (implicit centital
economic ingredient) [имплицитен икономически центит* (implicit economic
centite)] или още като центитален икономически имплициент* (centital
economic implicient) и това е центиталната икономическа същност (икономическият трансцентит), което е икономическата ценност, а изходният ингредиент – като експлицитен центитален икономически ингредиент* (explicit
centital economic ingredient) [експлицитен икономически центит* (explicit
ecotechnomic centite)] или още като центитален икономически експлициент* (centital economic explicient) и това е центиталното икономическо явление
(икономическият инцентит). Затова пък, когато центиталната икономическа
система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система
нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен центитален икономически ингредиент (имплицитен икономически центит, центитален икономически имплициент) (икономическата същност, т.е. икономическият трансцентит), а входният ингредиент – като експлицитен центитален икономически ингредиент (експлицитен икономически центит, центитален икономически експлициент) (икономическото явление, т.е. икономическият инцентит). Ролята на
икономически инцентит тук се изпълнява само от някаква икономическа
предметност (вж. центитален икономически диспозат) (който е вид предметен икономически запас) (икономическата предметност е опредеметена иконо198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа ценност), а ролята на икономически трансцентит – само от някаква
икономическа ценност (която е разпредметена икономическа предметност).
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР (economi centre) (ки) – във:
траекторен икономически център.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ (economic cycle), цикъл на икономическата
система, – колебателно движение, респ. колебателно развитие, на динамична
икономическа система (в частност – на времево-динамична икономическа
система) в течение на такъв отрязък от времето, при който не се отбелязва
повторение в посоката на изменение на нейното икономическо поведение.
Икономическият цикъл е такова икономическо колебание, което реализира
икономическа цикличност, т.е. ако е съставен елемент на поредица от икономически колебания, представляващи цикличен икономически процес и формиращи икономическата цикличност. Самостоятелно икономическо колебание,
което е извън икономическата цикличност (т.е. извън повтаряемостта на икономическото движение), не представлява (не се осъществява като) икономически цикъл, макар и да носи всичките му външни белези. Икономическият
цикъл се простира между две максимални или между две минимални значения
на изходната, респ. на вътрешна (за системата) икономическа величина (значението на определен изходен, респ. вътрешен, икономически ингредиент). Икономическият цикъл се характеризира с период и амплитуда. Периодът на икономическия цикъл е неговата продължителност във времето, а амплитудата на
икономическия цикъл е разликата между максималното и минималното значение на изходната икономическа величина (на изходното икономическо въздействие, т.е. на изходния икономически ингредиент) измежду всички нейни
(негови) значения в границите на цикъла (същото се отнася и до случаите, когато на циклично движение е подложено вътрешно икономическо въздействие). Тази величина е циклична икономическа величина (cyclical economic
quantity). Разграничават се микроикономически цикли (macroeconomic cycles)
и макроикономически цикли (microeconomic cycles). По-известни сред макроикономическите цикли са бизнес цикълите (в макр.) (с 8-11-годишен период),
дългите вълни на Н. Д. Кондратиев (с 50-60-годишен период), сезонните цикли (с около половингодишен период), строителните цикли (с около двегодишен период).
Икономическият цикъл се състои от циклични икономически фази (фази на
икономическия цикъл), чиито характер и продължителност са в зависимост от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------природата на цикличния икономически процес и от спецификата на циклично
функциониращата икономическа система. Ако се направи аналогия със
средносрочния бизнес цикъл (в макр.), има основания да се смята, че икономическият цикъл принципиално се състои от четири фази: (1) икономическа експанзия или още икономическо разширяване (експанзия в икономическия цикъл),
която е процес на нарастване на изходната икономическа величина (на изходния икономически ингредиент); (2) икономически връх или още икономически пик (връх в икономическия цикъл), при който изходната величина достига
максималното си значение в рамките на дадения цикъл; (3) икономическа контракция или още икономически спад (контракция в икономическия цикъл), която е процес на намаляване на изходната икономическа величина; (4) икономическо дъно или икономическа падина (дъно в икономическия цикъл), при което
изходната величина достига минималното си значение в рамките на цикъла.
Обичайно е експанзията и контракцията да са относително по-продължителни,
а върхът и дъното – по-краткотрайни. Тези твърдения са валидни и за вътрешни икономически въздействия, изобщо – за някакви състоятелни икономически въздействия, на икономическата система. Броят на икономическите цикли,
които икономическата система извършва за единица време, представлява честотата на икономическата цикличност (или още – честотата на икономическия цикъл, т.е. икономическата циклична честота). При наличие на икономически цикли с еднакви периоди произведението на честотата на икономическата цикличност с периода на икономическия цикъл е равно на единица. В
по-широк смисъл икономическият цикъл е повтарянето (в частност – във времето) на съвкупност от редуващите се една след друга фази, през които преминава икономическия процес, представлявящ поведението на дадена икономическа система. Вж. цикличност на икономическата система и макроикономическо продуктовопазарно равнвесие.
Под икономически цикъл се разбира още и множество от икономичекски
въздействия, които образуват (формират) затворен /сключен/ икономически
контур в някаква икономическа система, в т.ч. и в система на икономическо
регулиране (вж. странен икономически цикъл).
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ (economic cycle) (ки) – във:
амплитуда на икономическия цикъл;
връх в икономическия цикъл;
възпроизводствен икономически цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дълги икономически цикли;
дъно в икономическия цикъл;
експанзия в икономическия цикъл;
експресивен икономически цикъл (в макр.) (същото като изразен икономически цикъл (в макр.));
изразен икономически цикъл (в макр.);
изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл;
икономически цикъл;
контракция в икономическия цикъл;
марксистка теория за фазите на икономическия цикъл (в маркс.);
начална фаза на икономическия цикъл (същото като начална фаза на
икономическото трептене; вж. периодична икономическа функция);
неекспресивен икономически цикъл (в макр.) (същото като неизразен икономически цикъл (в макр.));
неизразен икономически цикъл (в макр.);
период на икономическия цикъл;
потребителски икономически цикъл;
пределен икономически цикъл (в макр.);
пределен икономически цикъл;
пределно икономическо множество;
прост хармоничен икономически цикъл;
сложен хармоничен икономически цикъл;
спектрален анализ на икономическия цикъл;
странен асидецисивен икономически цикъл (вж. определящо и решаващо в икономиката);
странен икономически цикъл;
странен проконективен икономически цикъл (вж. определящо и решаващо в икономиката);
теория за дългите икономически цикли;
фаза на икономическия цикъл;
фаза на хармоничния икономически цикъл (същото като фаза на хармонично икономическо трептене; вж. периодична икономическа функция);
хармоничен икономически цикъл;
честота на икономическия цикъл.
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual economic cycle) (ки) – във:
201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------период на трудовия потребителски икономически цикъл [индивидуален] (вж. трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален]);
период на трудовия производителски икономически цикъл [индивидуален] (вж. трудов производителски икономически цикъл [индивидуален]);
период на физическиия производителски икономически цикъл [индивидуален] (вж. физически производителски икономически цикъл [индивидуален]).
производителски икономически цикъл;
трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален];
трудов потребителски икономически цикъл [индивидуален];
трудов производителски икономически цикъл [индивидуален];
физически възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален];
физически производителски икономически цикъл [индивидуален].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ (economic abstracting) – отделяне,
мислено отвличане (изолиране) на съществени признаци (вж. съществен икономически признак), страни и връзки на икономическия предмет (в т.ч. на икономическия обект, икономическата система, икономическото явление, икономическия процес и т.н.) от несъществените, случайните, от такива, които
затрудняват разглеждането на предмета на икономическото изследване. Въпросът за това, какво да се отдели при икономическото абстрахиране, се решава
при всеки отделен, конкретен случай в зависимост преди всичко от природата
на изучавания икономически предмет, тъй като абстрахирането е движение в
посока към неговата дълбочина. Продукт на икономическото абстрахиране са
икономическите понятия и икономическите категории. Способността към
икономическо абстрахиране е едновременно и продукт, и предпоставка за развитието на икономическата наука и на научното икономическо мислене, което
не може да проникне в дълбочината на икономическия предмет, ако временно
не го разчлени на отделни страни и да ги изучи поотделно в чист вид, за да
разбере цялото (вж. част и цяло в икономиката). В резултат на това мислено
разделяне (мислено откъсване) на икономическия предмет от неговите свойства и отношения (вж. икономическо свойство и икономическо отношение) изследователят временно се откъсва от икономическата действителност. Разчленяването (разбиването) на първично неразчленения чувствен образ на икономическия предмет, отделянето на определени негови свойства и отношения
отразява някакъв реален момент от тази действителност, а именно относителната независимост на икономическия предмет от ред негови несъществени
свойства и отношения.
ИКОНОМИЧЕСКО АВТОКОЛЕБАНИЕ (economic autooscillation) – вж.
икономически автоколебания.
ИКОНОМИЧЕСКО АДАПТИРАНЕ (economic adaptation) – икономически
процес на натрупване и използване на информацията (предимно на икономическата информация) в икономическата система, насочен за достигането на
определено, обикновено оптимално в някакъв смисъл, състояние или поведение на системата при първоначална неопределеност и променящи се външни
условия. При адаптирането могат да се променят параметрите и структурата
на икономическата система, алгоритъмът на нейното функциониране, управляващите икономически въздействия и т.н. Адаптирането се прилага тогава,
когато въздействуващите върху икономическата система фактори са изцяло
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или частично неизвестни. При адаптирането икономическата система натрупва
сведенията за тези фактори и определя техните характеристики. Икономическото адаптиране се реализира най-вече в системите на адаптивно икономическо управление (в самоприспособяващите се икономически системи) (вж. и
адаптиране на икономическата система), частен случай на които са самонастройващите се икономически системи. В този смисъл адаптивното икономическо управление е разновидност на икономическото адаптиране. Друга
област на извършване на икономическо адаптиране е разпознаването на икономически образи. При разпознаването на икономически образи проблемът за
икономическото адаптиране е свързан с обучението в разпознаването на икономическите образи и самообучението в разпознаването на икономическите
образи посредством разпознаването на икономическите въздействия (на икономическите сигнали). С помощта на обучението и самообучението се отстранява началната неопределеност, а натрупаната икономическа информация се
използва за повишаване на достоверността на икономическото разпознаване.
Същото като адаптиране на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО АДАПТИРАНЕ (economic adaptation) (ки) – във:
гъвкаво икономическо адаптиране (същото като регулируемо икономическо адаптиране; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
икономическо адаптиране;
нетърсеща система на икономическо адаптиране (същото като нетърсеща система на адаптивно икономическо управление);
регулируемо (гъвкаво) икономическо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
система на икономическо адаптиране (същото като система на адаптивно икономическо управление и като самоприспособяваща се икономическа система);
твърдо икономическо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
търсеща система на икономическо адаптиране (същото като търсеща
система на адаптивно икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference) – такъв вид
икономическо отношение на възпроизводствената икономическа единица, отнасящо се до две и повече комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), при което за нея е безразлично (индифирентно) коя от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тях желае да възпроизвежда (в т.ч. да произвежда, да разменя, да разпределя и
да потребява), тъй като от гледна точка на икономическите й предпочитания и
по силата на определен икономически критерий те са равноценни при постоянни други условия. То е същото като равноценно икономическо предпочитание, но обобщено за неопределен брой комбинации. Това й позволява да прави
икономически избор между равноценни комбинации от икономически блага,
които обаче се различават по други (извън дадените равноценностни за икономическата единица) параметри, заради които, от своя страна, тя може да прояви икономическо предпочитание към някоя от тези комбинации. Стои в основата на формирането на различните типове конфигурации на икономическото
безразличие (в т.ч. кривите на икономическото безразличие и правите на икономическото безразличие). Представлява частен случай на по-общото понятие
за поддържащо безразличие* (sustaining indifference).
Негова разновидност е продуктовото икономическо безразличие. Според
ингредиентната икономическа възпроизводственост негови разновидности са
още производителското икономическо безразличие (в т.ч. стойностното производителско икономическо безразличие и приходното производителско икономическо безразличие) и потребителското икономическо безразличие (в т.ч.
полезностното потребителско икономическо безразличие и разходното потребителско икономическо безразличие). Според ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото икономическо основание негови
разновидности са също ценностното икономическо безразличие и паричното
икономическо безразличие. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално икономическо безразличие (икономическо безразличие на индивида като възпроизводствена единица), фирмено икономическо безразличие* (firm economic indifference) (икономическо
безразличие на фирмата като възпроизводствена единица), обществено икономическо безразличие* (social economic indifference) (икономическо безразличие на обществото като възпроизводствена единица) и т.н. Ако не е посочено друго, под икономическо безразличие обикновено се подразбира индивидуалното икономическо безразличие.
Икономическото безразличие е същото като антисиметричност в икономическо множество. Вж. и отношение на икономически порядък.
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (economic indifference) (ки) – във:
икономическо безразличие (същото като антисиметричност в икономическо множество; вж. и отношение на икономически порядък);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално икономическо безразличие;
индивидуално парично икономическо безразличие;
индивидуално полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално потребителско икономическо безразличие;
индивидуално приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово икономическо безразличие;
индивидуално продуктово парично икономическо безразличие;
индивидуално продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово производителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
индивидуално продуктово стойностно производителско икономическо
безразличие;
индивидуално продуктово ценностно икономическо безразличие;
индивидуално производителско икономическо безразличие;
индивидуално разходно потребителско икономическо безразличие.
индивидуално стойностно производителско икономическо безразличие;
индивидуално ценностно икономическо безразличие;
конфигурация на икономическото безразличие;
конфигурация на индивидуалното икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
конфигурация на индивидуалното производителско икономическо
безразличие;
конфигурация на потребителското икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото икономическо безразличие;
конфигурация на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация на продуктовото производителско икономическо безразличие;
конфигурация на производителското икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива конфигурация на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива конфигурация на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива конфигурация на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива конфигурация на ценностното икономическо безразличие;
крива на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
крива на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива на индивидуалното стойностно производителско икономическо
безразличие;
крива на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива на ценностното икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива повърхнина на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на полезностното потребителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива повърхнина на стойностното производителско икономическо безразличие;
крива повърхнина на ценностното икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното полезностно потребителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното продуктово ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното стойностно производителско
икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на полезностното потребителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
крива хиперповърхнина на стойностното производителско икономическо
безразличие;
крива хиперповърхнина на ценностното икономическо безразличие;
линия на индивидуалното икономическо безразличие;
линия на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
линия на индивидуалното продуктово производителско икономическо
безразличие;
линия на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
линия на икономическото безразличие;
линия на потребителското икономическо безразличие;
линия на продуктовото икономическо безразличие;
линия на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линия на продуктовото производителско икономическо безразличие;
линия на производителското икономическо безразличие;
множество на икономическото безразличие;
множество на индивидуалното икономическо безразличие;
множество на индивидуалното парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното полезностно потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното приходно производителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово полезностно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното продуктово приходно производителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово разходно потребителско
икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното продуктово ценностно икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на индивидуалното стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на индивидуалното ценностно икономическо безразличие;
множество на паричното икономическо безразличие;
множество на полезностното потребителско икономическо безразличие;
множество на потребителското икономическо безразличие;
множество на приходното производителско икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на продуктовото икономическо безразличие;
множество на продуктовото парично икономическо безразличие;
множество на продуктовото полезностно потребителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото приходно производителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото производителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
множество на продуктовото стойностно производителско икономическо безразличие;
множество на продуктовото ценностно икономическо безразличие;
множество на производителското икономическо безразличие;
множество на разходното потребителско икономическо безразличие;
множество на стойностното производителско икономическо безразличие;
множество на ценностното икономическо безразличие;
отношение на икономическо безразличие (същото като равноценно икономическо предпочитание);
отношение на потребителско икономическо безразличие;
отношение на производителско икономическо безразличие;
парично икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо
безразличие;
повърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
повърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
повърхнина на икономическото безразличие;
повърхнина на потребителското икономическо безразличие;
повърхнина на продуктовото икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------повърхнина на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
повърхнина на продуктовото производителско икономическо безразличие;
повърхнина на производителското икономическо безразличие;
полезностно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права конфигурация на паричното икономическо безразличие;
права конфигурация на приходното производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото парично икономическо безразличие;
права конфигурация на продуктовото приходно производителско икономическо безразличие;
права конфигурация на разходното потребителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
права на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
права на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
права на паричното икономическо безразличие;
права на приходното производителско икономическо безразличие;
права на продуктовото парично икономическо безразличие;
права на разходното потребителско икономическо безразличие;
правилна крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
приходно производителско икономическо безразличие;
продуктово икономическо безразличие;
продуктово парично икономическо безразличие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
продуктово приходно производителско икономическо безразличие;
продуктово потребителско икономическо безразличие;
продуктово производителско икономическо безразличие;
продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
продуктово стойностно производителско икономическо безразличие;
продуктово ценностно икономическо безразличие;
производителско икономическо безразличие;
производствена крива на икономическото безразличие (същото като факторна изоквантна икономическа линия);
производствена повърхнина на икономическото безразличие (същото като
същото като факторна изоквантна икономическа повърхнина);
производствена трудово-физическа крива на икономическото безразличие (същото като трудово-физическа изоквантна икономическа линия);
производствена хиперповърхнина на икономическото безразличие (същото като факторна изоквантна икономическа хиперповърхнина).
равнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното продуктово разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо безразличие;
равнина на паричното икономическо безразличие;
равнина на приходното производителско икономическо безразличие;
равнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
равнина на продуктовото разходно потребителско икономическо
безразличие;
равнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
разходно потребителско икономическо безразличие;
специфична крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие;
стойностно производителско икономическо безразличие;
теория за кривите на икономическото безразличие;
хиперравнина на индивидуалното парично икономическо безразличие;
10

569

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперравнина на индивидуалното приходно производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното продуктово парично икономическо безразличие;
хиперравнина на индивидуалното разходно потребителско икономическо
безразличие;
хиперравнина на паричното икономическо безразличие;
хиперравнина на приходното производителско икономическо безразличие;
хиперравнина на продуктовото парично икономическо безразличие;
хиперравнина на разходното потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното продуктово производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на индивидуалното производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на икономическото безразличие;
хиперповърхнина на потребителското икономическо безразличие;
хиперповърхнина на продуктовото икономическо безразличие;
хиперповърхнина на продуктовото потребителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на продуктовото производителско икономическо безразличие;
хиперповърхнина на производителското икономическо безразличие;
ценностно икономическо безразличие.
ИКОНОМИЧЕСКО БИТИЕ (economic being) (ки) – във:
външно икономическо битие (вж. икономическо проявление);
вътрешно икономическо битие (вж. икономическа същина);
ингредиентно икономическо битие (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (economic good), икономическо социо-благо,
поддържащо икономическо благо, базово икономическо благо, префикасно икономическо благо, (*) – даденост (част от обективната реалност), която
се използва за осигуряване (поддържане) съществуването и възпроизводството
на социума (на хората и на обществото като цяло) при икономиката; поддържащо благо в условията на икономиката; чрез употребата му служи за удовлетворяване на икономическите потребности (на поддържащите икономически потребности, същото като поддържащи потребности в икономиката)
на социума (в т.ч. и на поддържащите икономически потребности на поддържащата сфера и на поддържащите икономически потребности на супериалната сфера при икономиката). То може да бъде както материално икономическо благо* (materal economic good) [удовлетворяващо материални икономически потребности (materal economic needs /necessities/)], така и нематериално икономическо благо* (immateral economic good) [удовлетворяващо
нематериални потребности (immateral economic needs /necessities/)];. Съвкупността от икономически блага в определен обхват на социума представлява
икономическо богатство (economic wealth) в същия обхват. От своя страна
съвкупността от материални икономически блага в определен обхват на социума представлява материално икономическо богатство (materal economic
wealth) в същия обхват, а съвкупността от нематериални икономически блага в
определен обхват на социума представлява нематериално икономическо богатство (immateral economic wealth в същия обхват.
Ефикасността на икономическото благо се определя като икономическа
префикасност (вж. икономическо-обусловена ефикасност), в т.ч. средна икономическа префикасност (average economic preffectuality) и пределна икономическа префикасност (average economic preffectuality). Нейни разновидности са (а) материалната икономическа префикасност (materal economic
preffectuality) (когато се отнася до материално благо), в т.ч. средна материална икономическа префикасност (average materal economic preffectuality) и
пределна материална икономическа префикасност (average materal economic preffectuality) и (б) нематериалната икономическа префикасност
(immateral economic preffectuality) (когато се отнася до нематериално благо), в
т.ч. средна нематериална икономическа префикасност (average immateral
economic preffectuality) и пределна нематериална икономическа префикасност (average immateral economic preffectuality).
Според функционалната икономическа ингредиентност основни разновидности на икономическото благо са (1) природното икономическа благо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като елефикасно икономическо благо, природно поддържащо икономическо благо) [икономическо благо (поддържащо благо в икономиката), създадено от и възникнало в природата; естествено, неизкуствено икономическо
благо] и (2) работното икономичеко благо (същото като артификасно икономическо благо и като работно поддържащо икономическо благо) [работно
благо (артификасно благо), създадено от икономическата дейност на хората].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско благо* (consumptionary good), стопанско благо*
(protoeconomic good), пазарно-икономическо благо* (marketly-economic good)
и финасово-пазарно-икономическо благо* (financially-marketly-economic
good). Общо за всички тях е понятието за поддържащо благо* (sustenance
/sustaining/ good) (за благо при поддържането).
Вж. икономически блага, зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (economic good) (ки) – във:
алокативно икономическо благо (същото като афикасно икономическо
благо);
артипрефикасно икономическо благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
артипрефикасно икономическо благо (същото като работно икономическо
благо);
артификасно икономическо благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
афикасно икономическо благо;
базово икономическо благо (същото като икономическко благо);
безполезно икономическо благо (същото като неутрално икономическо
благо);
бефикасно икономическо благо;
бизнес икономическо благо (същото като бификасно икономическо благо);
бификасно икономическо благо;
вторично артипрефикасно икономическо благо (същото като сефикасно
икономическо благо);
вторично възпроизводствено икономическо благо (същото като ресефикасно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторично ефикасно икономическо благо (същото като сефикасно икономическо благо);
вторично производствено икономическо благо (същото като инисефикасно икономическо благо);
вторично следпроизводствено икономическо благо (същото като косефикасно икономическо благо);
възпроизводствено икономическо благо (същото като рефикасно икономическо благо);
дипрефикасно икономическо благо (същото като ефективно икономическо
благо);
дистрибутивно икономическо благо;
дистрификасно икономическо благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
дификасно икономическо благо (същото като ефективно икономическо
благо);
елепрефикасно икономическо благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
елепрефикасно икономическо благо (същото като природно икономическо
благо);
елефикасно икономическо благо (същото като природно икономическо благо);
ендефикасно икономическо благо;
ефективно икономическо благо;
ефекторно икономическо благо (същото като инифективно икономическо
благо);
икономически блага;
икономически стопански блага (същото като икономически блага);
икономическо благо;
индипрефикасно икономическо благо (същото като квазиефективно икономическо благо);
индификасно икономическо благо (същото като квазиефективно икономическо благо);
инефикасно икономическо благо;
инидификасно икономическо благо (същото като инифективно икономическо благо);
инииндификасно икономическо благо (същото като квазиинифективно
икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------иниприфективно икономическо благо;
инипрификасно икономическо благо;
инисефективно икономическо благо;
инисефикасно икономическо благо;
инифективно икономическо благо;
инификасно икономическо благо;
интегрални икономически блага;
интегрално работно икономическо благо (вж. работно икономическо
благо);
квазиефективно икономическо благо;
квазиефекторно икономическо благо (същото като квазиинифективно
икономическо благо);
квазииниприфективно икономическо благо;
квазиинисефективно икономическо благо;
квазиинифективно икономическо благо;
квазикодификасно икономическо благо (същото като квазикофективно
икономическо благо);
квазикосефективно икономическо благо;
квазикофективно икономическо благо;
квазиприфективно икономическо благо;
квазиприфекторно икономическо благо (същото като квазииниприфективно икономическо благо);
квазиредификасно икономическо благо (същото като квазирефективно
икономическо благо);
квазиреприфективно икономическо благо;
квазиресефективно икономическо благо;
квазирефективно икономическо благо;
квазисефективно икономическо благо;
квазисефекторно икономическо благо (същото като квазиинисефективно
икономическо благо);
кодификасно икономическо благо (същото като кофективно икономическо
благо);
коиндификасно икономическо благо (същото като квазикофективно икономическо благо);
конефикасно икономическо благо;
консумативно икономическо благо;
косефективно икономическо благо;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------косефикасно икономическо благо;
кофективно икономическо благо;
кофикасно икономическо благо;
маркефикасно икономическо благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
непазарно-икономически блага;
непазарно-икономически стопански блага;
непряко вторично възпроизводствено икономическо благо (същото като
квазиресефективно икономическо благо);
непряко вторично производствено икономическо благо (същото като квазиинисефективно икономическо благо);
непряко вторично следпроизводствено икономическо благо (същото като
квазикосефективно икономическо благо);
непряко възпроизводствено икономическо благо (същото като квазирефективно икономическо благо);
непряко производственото икономическо благо (същото като квазиинифективно икономическо благо);
непряко първично възпроизводствено икономическо благо (същото като
квазиреприфективно икономическо благо);
непряко първично производствено икономическо благо (същото като квазииниприфективно икономическо благо);
непряко следпроизводствено икономическо благо (същото като квазикофективно икономическо благо);
неутрално икономическо благо;
нефинансово-пазарно-икономически блага;
пазарно икономическо благо;
пазарно-икономически блага;
пазарно-икономически стопански блага;
поддържащо икономическо благо (същото като икономическко благо);
посредническо икономическо благо (същото като инефикасно икономическо благо);
потребително икономическо благо (същото като конефикасно икономическо благо);
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на приходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага;
пределна норма на ценностно-еквивалентното заместване на икономическите блага [индивидуално];
предипотребително икономическо благо (същото като бефикасно икономическо благо);
предметни икономически блага (същото като икономически блага);
префикасно икономическо благо (същото като икономическко благо);
природно икономическо благо;
природно поддържащо икономическо благо (същото като природно икономическо благо);
природно префикасно икономическо благо (същото като природно икономическо благо);
прифективно икономическо благо;
прифекторно икономическо благо (същото като иниприфективно икономическо благо);
прификасно икономическо благо;
производително икономическо благо;
производствено икономическо благо (същото като инификасно икономическо благо);
пространство на икономическите блага;
пространство на консумативните икономически блага;
пространство на производствените икономически блага;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пряко вторично възпроизводствено икономическо благо (същото като ресeфективно икономическо благо);
пряко вторично производствено икономическо благо (същото като инисeфективно икономическо благо);
пряко вторично следпроизводствено икономическо благо (същото като
косeфективно икономическо благо);
пряко възпроизводствено икономическо благо (същото като рефективно
икономическо благо);
пряко производствено икономическо благо (същото като инифективно
икономическо благо);
пряко първично възпроизводствено икономическо благо (същото като реприфективно икономическо благо);
пряко първично производствено икономическо благо (същото като иниприфективно икономическо благо);
пряко следпроизводствено икономическо благо (същото като кофективно
икономическо благо);
първично артипрефикасно икономическо благо (същото като прификасно
икономическо благо);
първично възпроизводствено икономическо благо (същото като репрификасно икономическо благо);
първично ефикасно икономическо благо (същото като прификасно икономическо благо);
първично производствено икономическо благо (същото като инипрификасно икономическо благо);
работно базово икономическо благо (същото като работно икономическо
благо;
работно икономическо благо;
работно поддържащо икономическо благо (същото като работно икономическо благо);
работно префикасно икономическо благо (същото като работно икономическо благо);
разходно-еквивалентно заместване на икономическите блага (вж. бюджетна линия);
редификасно икономическо благо (същото като рефективно икономическо
благо);
реиндификасно икономическо благо (същото като квазирефективно икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реприфективно икономическо благо;
репрификасно икономическо благо;
ресефективно икономическо благо;
ресефикасно икономическо благо;
рефективно икономическо благо;
рефикасно икономическо благо;
сефективно икономическо благ;о
сефекторно икономическо благо (същото като инисeфективно икономическо благо);
сефикасно икономическо благо;
следпроизводствено икономическо благо (същото като кофикасно икономическо благо);
стопанствено икономическо благо (същото като ендефикасно икономическо благо);
съвършено-допълващи се икономически блага;
съставно икономическо благо (същото като съставна стока);
текущи икономически блага;
текущо работно икономическо благо (вж. работно икономическо благо);
трудово икономическо благо (вж. зависимости между благото и продукта);
физическо икономическо благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
финансово-пазарно-икономически блага.
ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (economic welfare) (в микр.) –
според една от интерпретациите това е изразената в парични единици икономическа оценка на богатството, направена от притежаващите го икономически агенти и мотивираща пазарното им поведение.
ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (economic welfare) (ки) – във:
въздействие на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия
върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия
върху икономическото благосъстояние на производителите (в межд.);
19

578

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефекти на относителното въздействие на отклонението на търговия
върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефекти от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефекти от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние (в межд.);
икономическо благосъстояние (в микр.);
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от вносните мита (същото като нетен ефект на вносните мита върху икономическото
благосъстояние);
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху
икономическото благосъстояние (в межд.));
инертно тегло на печалбата на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в межд.) (същото като нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в межд.));
негативен нетен ефект на вносните мита върху икономическото
благосъстояние (в межд.);
нетен ефект на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в
межд.);
нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
нетен ефект на митническия съюз върху икономическото благосъстояние (в межд.);
нетен ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
нетна загуба на икономическо благосъстояние от вносните мита (в
межд.) (същото като нетен ефект на вносните мита върху икономическото
благосъстояние (в межд.));
нетна загуба на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в
межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.));
нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимален нетен ефект на вносните мита върху икономическото благосъстояние (в межд.);
относителна нетна печалба на икономическо благосъстояние от отклоняването на търговия (в межд.) (същото като нетен ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.));
относително инертно тегло на печалбата на икономическо благосъстояние от отклоняването на търговия (в межд.) (същото като нетен ефект на
относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.)).
ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (economic welfare of consumers) (ки) – във:
ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия
върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
нетен ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия върху икономическото благосъстояние на потребителите (в межд.).
ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
(economic welfare of producers) (ки) – във:
ефект на относителното въздействие на отклоняването на търговия
върху икономическото благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на вносните мита върху икономическото благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.).
ИКОНОМИЧЕСКО БЛУЖДАЕНЕ (economic walk) (ки) – във:
възвратно случайно икономическо блуждаене;
невъзвратно случайно икономическо блуждаене;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------случайно икономическо блуждаене.
ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (economic wealth), икономическо стопанско богатство, (*) – съвкупност от икономически блага (като част от обективната реалност), които осигуряват съществуването и собственическообусловеното възпроизводство на социума (на хората и на обществото като
цяло) в условията на ограниченост на природните и човешките ресурси;
крайното му предназначение е да се използва за удовлетворяване на неговите
икономически потребности (респ. на неговите икономически възпроизводствени потребности). То е един от основните видове богатство (поддържащо
богатство) и една от основните категории на икономиката (вж. поддържане).
Същностната определеност (същността) на икономическото богатство е икономическата ценност. Обуславя се едновременно и най-малко от условията:
на наличие на потребности, на ограниченост на възпроизводствените ресурси
и на разпределение на дохода според собствеността върху богатството. Икономическото богатство е стопанско, но не всяко стопанско богатство е икономическо [следователно стопанското богатство има основно две разновидности – (а) икономическо стопанско богатство (икономическото богатство
като такова) и (б) неикономическо стопанско богатство] (фиг. 1). От своя
страна основни разновидности на икономическото богатство са пазарноикономическото богатство и непазарно-икономическото богатство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Консуматорско богатство

1
2

(2) Стопанско
богатство

3

(3) Икономическо богатство

4
5

(4) Пазарноикономическо
богатство
(5) Финансовопазарноикономическо богатство

Фиг. 1. Икономическо богатство (маркираните (асти) и неговото място
в структурата на поддържащото богатство

Според това на какви равнища от същностно-стратифицираната икономика (в т.ч. и от опростената същностно-стратифицирана икономика) съответствува икономическото богатство, негови разновидности са: ценностното
икономическо богатство, натуралното икономическо богатство, паричното
икономическо богатство, предметното икономическо богатство, реалното
икономическо богатство, виртуалното икономическо богатство, специфичното икономическо, трудовото икономическо богатство, ликвидното икономическо богатство, номиналното икономическо богатство, същинското икономическо богатство. Тяхното разграничаване е свързано с анализа на икономическата ценност.
В релационните икономически системи икономическото богатство е носителят на входните икономически въздействия и на изходните икономически
въздействия, поради което могат да се разграничат следните две негови ингредиентни разновидности: (1) входно икономическо богатство* (input economic
wealth) [в т.ч. входно ценностно икономическо богатство* (input worthy
economic wealth), входно натурално икономическо богатство* (input natural
economic wealth), входно парично-изразено икономическо богатство* (input
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------monetarly-expressed economic wealth), входно предметно-изразено икономическо богатство* (input objectively-expressed economic wealth), входно реално-изразено икономическо богатство* (input really-expressed economic
wealth), входно виртуално-изразено икономическо богатство* (input
virtually-expressed economic wealth)] и други, и (2) изходно икономическо богатство* (output economic wealth) [в т.ч. изходно ценностно икономическо
богатство* (output worthy economic wealth), изходно натурално икономическо богатство* (output natural economic wealth), изходно парично-изразено
икономическо богатство* (output monetarly-expressed economic wealth), изходно предметно-изразено икономическо богатство* (output objectivelyexpressed economic wealth), изходно реално-изразено икономическо богатство* (output really-expressed economic wealth), изходно виртуално-изразено
икономическо богатство* (output virtually-expressed economic wealth)] и други. Интерпретирано по този начин икономическото богатство изглежда като
ингредиентно икономическо богатство и в това си качество то е една от категориите на ингредиентната икономика. Затова входното икономическо богатство е входно ингредиентно икономическо богатство* (input ingrediental
economic wealth), а изходното икономическо богатство – изходно ингредиентно икономическо богатство* (output ingrediental economic wealth). В тези
рамки се различават две важни класификации, произтичащи от стратифицирането на икономическата система и от субстанциалността на нейните ингредиенти.
Първо, когато икономическата система се разглежда като стратифицирана икономическа система (т.е. като икономическа система, представена на
различни стратификационни равнища, които се преобразуват и преминават от
едно в друго), респ. като стратифицирана икономика, тогава икономическото
богатство изглежда като стратифицирано икономическо богатство*
(stratified economic wealth). Един от най-важните видове на стратифицираната
икономическа система, е същностно-стратифицираната икономическа система (разновидност на проективната икономическа система), двете стратификационни равнища на която са същностната икономическа система и феноменната икономическа система. При нея икономическото богатство изглежда като същностно-стратифицирано икономическо богатство*
(essentially-stratified economic wealth) (разновидност на проективното икономическо богатство), чиито ингредиентни разновидности са (1) входното
същностно-стратифицирано икономическо богатство* (input essentiallystratified economic wealth) [разновидност на входното проективно икономи24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо богатство* (input proective economic wealth)] – то е същностностратификационна (проективна) разновидност на входното ингредиентно икономическо богатство, и (2) изходното същностно-стратифицирано икономическо богатство* (output essentially-stratified economic wealth) [разновидност на изходното проективно икономическо богатство* (output
proective economic wealth)] – то е същностно-стратификационна (проективна)
разновидност на изходното ингредиентно икономическо богатство. В същностната икономическа система икономическото богатство е същностно икономическо богатство* (essential economic wealth), чиито ингредиентни разновидности са (1) входното същностно икономическо богатство* (input
essential economic wealth) и (2) изходното същностно икономическо богатство* (output essential economic wealth), а във феноменната икономическа система то е феноменно икономическо богатство* (phenomenal economic
wealth), чиито ингредиентни разновидности са (1) входното феноменно икономическо богатство* (input phenomenal economic wealth) и (2) изходнота
феноменно икономическо богатство* (output phenomenal economic wealth). В
опростената същностно-стратифицирана икономика ролята на същностно икономическо богатство изпълняват (а) ценностното икономическо богатство (което е непосредствено ценностно икономическо богатство) [то е същностно по
отношение на предметното икономическо богатство (в т.ч. по отношение на
натуралното, трудовото и паричното икономическо богатство), а предметното
икономическо богатство е феноменно (респ. натуралното, трудовото и паричното икономическо богатство са феноменни) по отношение на ценностното
икономическо богатство)] и (б) натуралното икономическо богатство (то е
същностно по отношение на трудовото и паричното икономическо богатство, а
трудовото и паричното икономическо богатство са феноменни по отношение
на нагуралното) и (в) трудовото икономическо богатство (то е същностно по
отношение на паричното богатство, а паричното богатство е феноменно по отношение на трудовото и натуралното).
Второ, когато икономическата система се разглежда като субстанциална
икономическа система (т.е. като икономическа система, представена от различни субстанциални, съдържателни форми, които се превръщат и преминават
от едно в друго), респ. като субстанциална икономика, тогава икономическото
богатство изглежда като субстанциално икономическо богатство*
(substantial economic wealth). Един от най-важните видове на субстанциалната
икономическа система, е ресурсно-субстанциалната икономическа система (в
частност – възпроизводствената икономическа система), респ. ресурсно25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстнациалната икономика (в частност – възпроизводствената икономика)
При нея икономическото богатство изглежда като ресурсно-субстанциално
икономическо богатство* (resource-substantial economic wealth) [в частност
като възпроизводствено икономическо богатство* (reproductional economic
wealth)], чиито ингредиентни разновидности са: (1) входното ресурсносубстанциално икономическо богатство* (input resource-substantial economic
wealth) [в частност входното възпроизводствено икономическо богатство*
(input reproductional economic wealth)] – то е ресурсно-субстанциална (респ.
възпроизводствена) разновидност на входното ингредиентно икономическо
богатство и неговата роля са изпълнява от ресурсното икономическо богатство* (resource economic wealth); (2) изходното ресурсно-субстанциално икономическо богатство* (output resource-substantial economic wealth) [в частност
изходното
възпроизводствено
икономическо
богатство*
(output
reproductional economic wealth)] – то е ресурсно-субстанциална (респ. възпроизводствена) разновидност на изходното ингредиентно икономическо богатство и неговата роля са изпълнява от резултатното икономическо богатство*
(outcome economic wealth). Възпроизводството преминава през (състои се от)
различни фази – производството, размяната, разпределението (на дохода) и
потреблението (респ. непроизводствентото потребление), които са фазисноресурсно-субстанциални икономически системи* (phasically-substantial
economic systems) [фазисно-възпроизводствени икономически системи*
(phasically-reproductional economic systems)]. Производството и потреблението
за ингредиентно-взаимнообратни системи. Затова във фазата на производството входното възпроизводствено икономическо богатство (ресурсното икономическо богатство) са производствените фактори (например работната сила и
капиталът), т.е. факторното икономическо богатство* (factorial economic
wealth), а изходното възпроизводствено икономическо богатство (резултатното
икономическо богатство) е продуктът, т.е. продуктовото икономическо богатство* (product economic wealth), докато във фазата на потреблението е обратното – входното възпроизводствено икономическо богатство (ресурсното
икономическо богатство) е продуктът (продуктовото икономическо богатство),
а изходното възпроизводствено икономическо богатство (резултатното икономическо богатство) са производствените фактори (работната сила и капиталът)
(факторното икономическо богатство). Вж. икономическо възпроизводство и
икономически отношения.
Относно разновидностите на икономическото богатство в субстанциалната икономика (респ. в субстанциалната икономическа система), в ресурсно26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциалната икономика (респ. в ресурсно-субстанциалната икономическа
система) и във възпроизводствената икономика (респ. във възпроизводствената икономическа система) вж. икономически блага.
Съществуват различни степени на икономическо свиване* (economic
convolution, transvection) на икономическото богатство (вж. свиващо икономическо преобразование). Двете крайни положения на икономическото богатство според степента на неговото свиване са (1) материалното икономическо
богатство* (material economic wealth), то има най-високата (пълната) степен на
свиване, и (2) нематериалното икономическо богатство* (immaterial
economic wealth), то има най-ниската (нулевата) степен на свиване. Това деление произтича от атрибутивното теория за нематериалния икономически
предмет (също), според която нематериалното икономическо богатство е някакво свойство на материалното икономическо богатство. Според тази теория
са възможни и непознати засега междинни степени на свиване. В по-общ контекст свиването (трансвекцията, превръщането в свитък; немного точно наричано уплътняване) е преминаването (преобразуването) на свойството на материята в нейния първичен носител, а обратният процес на деконвулсия (на антитрансвекция) е преминаването (преобразуването) на материята в нейно
свойство (немного точно наричано разреждане).
Има и различни степени на икономическо осъзнатост* (economic awareness) на икономическото богатство (на способността на икономическото
богатство да идентифицира и опознава самото себе си). Двете крайни положения на икономическото богатство според степента на неговата осъзнатост са
(1) неосъзнатото икономическо богатство* (unaware economic wealth), то е с
най-ниската (нулевата) степен на осъзнатост (неговото поведение се възприема
като спонтанно, непреднамерено; то няма способността преднамерено да
идентифицира и опознава самото себе си, както и околното среда), и (2) осъзнатото икономическо богатство* (aware economic wealth), то е с найвисоката (пълната) степен на осъзнатост (неговото поведение се възприема като преднамерено; то има способността преднамерено да идентифицира и опознава самото себе си, както и околното среда). Възможни са и непознати засега
междинни степени на осъзнатост, преходни степени между неосъзнатото и
осъзнатото икономическо богатство.
Според степента на икономическо свиване частни случаи на неосъзнатото
икономическо богатство са неосъзнатото материално икономическо богатство* (unaware material economic wealth) [същото като неодушевено икономическо богатство* (inanimate economic wealth)] и неосъзнатото нематери27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ално икономическо богатство* (unaware immaterial economic wealth) [същото
като неодухотворено икономическо богатство* (non-inspired economic
wealth)], а частни случаи на осъзнатото икономическо богатство са осъзнатото материално икономическо богатство* (aware material economic wealth)
[същото като одушевено икономическо богатство* (animated economic
wealth)] и осъзнатото нематериално икономическо богатство* (aware
immaterial economic wealth) [същото като одухотворено икономическо богатство* (inspired economic wealth)].
Осъзнатото икономическо богатство притежава икономическо съзнание (economic consciousness), което е същото като икономическо самосъзнание (economic self-consciousness) (оследното също като форма на богатство).
Осъзнатото икономическо богатство е носителят на икономическото съзнание
(самосъзнание), а икономическото съзнание (самосъзнание) е способността на
икономическото богатство преднамерено да идентифицира и опознава самото
себе си и околното среда. Наличието на икономическо съзнание (самосъзнание) показва, че осъзнатото икономическо богатство не само може да се самоопознава, но и че то знае, че съществува, и знае, че може да самоопознава себе
си и да опознава околното среда. (Неосъзнатото икономическо богатство не
знае, че съществува; когато опознава околното среда, то го прави спонтанно и
не знае, че го прави, като компютърът например). Самото съзнание е особен
вид имагинерно икономическо богатство* (imaginary economic wealth) като
проекция в информационното икономическо пространство и затова не е рационално икономическо богатство (т.е. е въображаемо, но реално икономическо
богатство).
В този смисъл посочените по-горе осъзното и неосъзното икономическо
богатство са частни случаи на рационалното икономическо богатство*
(rational economic wealth). Независимо от това, че е имагинерно (въображаемо)
икономическо богатство, икономическото съзнание (самосъзнание) е реално
съществуващо явление. Но макар да създава илюзията, че съществува като
нещо едва ли самовъзникващо и самостоятелно, икономическото съзнание
(самосъзнание) не може да възникне и не може да съществува без рационалното икономическо богатство (тъй като то е само негова реално съществуваща
проекция). Зад всяка, дори и най-малка промяна в съзнанието, стои и съответстваща промяна в рационалното богатство. Между рационалното икономическо
богатство и имагинерното икономическо богатство (икономическото съзнание
(самосъзнание)) обаче може да съществуват междинни състояния на икономическото богатство изобщо, които засега са непознати и които се различават
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------според степента на икономическо имагинерност* (economic imaginarity) (на
нулевата степен на имагинерност отговаря рационалното икономическо богатство, а на пълната степен на имагинернаст – икономическото съзнание (самосъзнание)). Всички тези преходни междинни състояния (от рационално богатство до съзнанието (самосъзнанието)) са свързани само с осъзнатото икономическо богатство и не трябва да се смесват с преходните междинни състояния
от неосъзнатото към осъзнатото икономическо богатство.
Когато едновременно се вземат под внимание степента на икономическо
свиване и степента на икономическа имагинерност се разграничават: рационално материално икономическо богатство* (rational material economic
wealth) и имагинерно материално икономическо богатство* (imaginary
material economic wealth) [същото като душевно икономическо богатство*
(mental economic wealth)], рационално нематериално икономическо богатство* (rational immaterial economic wealth) и имагинерно нематериално икономическо богатство* (imaginary immaterial economic wealth) [същото като
духовно икономическо богатство* (spiritual economic wealth)]. Видно е, че в
своята общност осъзнатото и неосъзнатото материално икономическо богатство образуват рационалното материално икономическо богатство, а в своята
общност осъзнатото и неосъзнатото нематериално икономическо богатство
образуват рационалното нематериално икономическо богатство.
В своята общност осъзнатото и имагинерното икономическо богатство
(като общност на икономическото съзнание и неговия носител) образуват съзнателното икономическо богатство* (conscious economic wealth). Според
степента на свиване частни случаи на съзнателното икономическо богатство са
съзнателното материално икономическо богатство* (conscious material
economic wealth) [същото като душевностно икономическо богатство*
(mentalitial economic wealth)] и съзнателното нематериално икономическо
богатство* (conscious immaterial economic wealth) [същото като духовностно
икономическо богатство* (spiritualitial economic wealth)]. Аналогично на това, осъзнатото и имагинерното материално икономическо богатство образуват
съзнателното материално икономическо богатство, а осъзнатото и имагинерното нематериално икономическо богатство образуват съзнателното нематериално икономическо богатство.
Всички горепосочени разновидности на икономическото богатство (ИБ)
са показани във фиг. 2. Всички те могат да бъдат приложени към обектното
икономическо богатство и системното икономическо богатство.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзнателно материално ИБ =
душевностно ИБ

Съзнателно нематериално ИБ =
духовностно ИБ

Съзнателно ИБ

Имагинерно
материално
ИБ = душевно ИБ

Имагинерно
нематериално ИБ = ду-

Имагинерно
ИБ = икономическо съзнание
(като ИБ

Осъзнато
материално
ИБ = одушевно ИБ

Осъзнато
нематериално
ИБ = одухотворено ИБ

Осъзнато ИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) материално ИБ = неодушевено ИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) нематериално ИБ =
неодухотворено ИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) ИБ

Рационално материално ИБ

Рационално нематериално ИБ

Рационално ИБ

Материално
икономическо
богатство

Нематериално
икономическо
богатство

Икономическо
богатство (ИБ)

ховно ИБ

Фиг. 2. Разновидности на икономическото богатство (ИБ) според икономическото
свиване, икономическата осъзнатост и икономическата имагинерност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Друга класификация е според различните степени на икономическа същинност* (economic matterness) на икономическото богатство (на способността на икономическото богатство да се отразява в икономическото съзнание (самосъзнание)). Двете крайни положения на икономическото богатство
според степента на неговата същинност са (1) същинското икономическо богатство* (matternal economic wealth), то е с най-високата (пълната) степен на
същинност (когато икономическото богатство не е отразено в икономическото
съзнание (самосъзнание)), и (2) виртуалното икономическо богатство*
(virtual economic wealth) [или още квазисъщинското икономическо богатство* (quasimatternal economic wealth)], то е с най-ниската (нулевата) степен на
същинност (когато икономическото богатство достатъчно плътно е отразено в
икономическото съзнание (самосъзнание)). Възможни са и непознати засега
междинни степени на същинност, преходни степени между същинското и виртуалното икономическо богатство. Важно е да се разбере обстоятелството, че
икономическото съзнание (самосъзнание) (имагинерното икономическо богатство) и виртуалното икономическо богатство са различни неща. Икономическото съзнание (проектирано от рационалното икономическо богатство в информационното икономическо пространство) е средата, в която се отразява
някакво икономическо богатство (включително и самото себе си) и в качеството си на икономическо отражение (и образ) се установява в тази среда, където
съществува и получава относителна самостоятелност. Казано накратко, виртуалното икономическо богатство е икономическото знание (вкл. и знанието за
икономическото съзнание) и е отражението на икономическото богатство в
икономическото съзнание (самосъзнание). То се произвежда от отражателния
процес, който е икономическото познание (вж. и икономическо отражение).
За същинското икономическо богатство (СИБ) и виртуалното икономическо
богатство (ВИБ) могат да бъдат приложени всички разгледани преди това разновидности на икономическото богатство. Това положение е показано във фиг.
3 и фиг. 4. За тях също е валидно делението на обектно и системно икономическо богатство.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзнателно материално СИБ =
душевностно
СИБ

Съзнателно нематериално СИБ
= духовностно
СИБ

Съзнателно
СИБ

Имагинерно
материално
СИБ = душевно СИБ

Имагинерно
нематериално
СИБ = духовно СИБ

Имагинерно
СИБ = същинско икономическо съзнание
(като СИБ)

Осъзнато
материално
СИБ = одушевно СИБ

Осъзнато
нематериално
СИБ = одухотворено
СИБ

Осъзнато
СИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) материално СИБ =
неодушевено
СИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) нематериално СИБ =
неодухотворено СИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) СИБ

Рационално материално СИБ

Рационално нематериално СИБ

Рационално
СИБ

Материално същинско икономическо богатство

Нематериално същинско икономическо богатство

Същинско икономическо богатство (СИБ)

Фиг. 3. Разновидности на същинското икономическо богатство (СИБ) според икономическото
свиване, икономическата осъзнатост и икономическата имагинерност
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзнателно материално ВИБ =
душевностно
ВИБ

Съзнателно нематериално ВИБ
= духовностно
ВИБ

Съзнателно ВИБ

Имагинерно
материално
ВИБ = душевно ВИБ

Имагинерно
нематериално
ВИБ = духовно ВИБ

Имагинерно
ВИБ = виртуално икономическо съзнание
(като ВИБ)

Осъзнато
материално
ВИБ = одушевно ВИБ

Осъзнато
нематериално
ВИБ = одухотворено
ВИБ

Осъзнато
ВИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) материално ВИБ =
неодушевено
ВИБ

Неосъзнато
(несъзнателно) нематериално ВИБ =
неодухотворено ВИБ

Неосъзнато
(несъзнателнао ВИБ

Рационално материално ВИБ

Рационално нематериално ВИБ

Рационално
ВИБ

Материално виртуално икономическо богатство

Нематериално виртуално икономическо богатство

Виртуално икономическо богатство (ВИБ)

Фиг. 4. Разновидности на виртуалното икономическо богатство (ВИБ) според икономическото
свиване, икономическта осъзнатост и икономическата имагинерност

33

592

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо богатство се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско богатство, стопанско богатство, пазарноикономическо богатство и финансово-пазарно-икономическо богатство. Общо за всички тях е понятието за поддържащо богатство* (sustenance
/sustaining/ goods) (богатство на поддържането) [същото като социоподдържащо богатство (вж. богатство)].
ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (economic wealth) (ки) – във:
алокативно икономическо богатство (същото като афикасно икономическо богатство; вж. афикасно икономическо благо);
апостериорно икономическо богатство (вж. икономическа ценност);
артипрефикасно икономическо богатство (същото като работно икономическо богатство; вж. работно икономическо благо и зависимости между благото и продукта);
афикасно икономическо богатство (вж. афикасно икономическо благо);
бефикасно икономическо богатство (вж. бефикасно икономическо благо);
бизнес икономическо богатство (същото като бификасно икономическо богатство; вж. бификасно икономическо благо);
бификасно икономическо богатство (вж. бификасно икономическо благо);
виртуално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
виртуално икономическо богатство (същото като ликвидно икономичекко
богатство);
вторично възпроизводствено икономическо богатство (същото като
ресефикасно икономическо богатство; вж. ресефикасно икономическо благо);
вторично производствено икономическо богатство (същото като инисефикасно икономическо богатство; вж. инисефикасно икономическо благо);
вторично следпроизводствено икономическо богатство (същото като
косефикасно икономическо богатство; вж. косефективно икономическо благо);
входно възпроизводствено икономическо богатство (същото като
входно ресурсно-субстанциално икономическо богатство; вж. възпроизводствена икономическа система и икономическо богатство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------входно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо
богатство);
входно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
входно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система);
входно същностно-стратификационно икономическо богатство (вж.
икономическо богатство и същностно-стратификационни икономически ингредиенти);
възпроизводствено икономическо богатство (същото като рефикасно
икономическо богатство; вж. възпроизводствена икономическа система,
икономическо богатство и рефикасно икономическо благо);
дадено икономическо богатство (вж. икономически даденост);
дистрибутивно икономическо богатство (вж. дистрибутивно икономическо благо);
дификасно икономическо богатство (същото като ефективно икономическо богатство; вж. ефективно икономическо благо);
ексституитно икономическо богатство (вж. икономически ексституит);
елепрефикасно икономическо богатство (вж. зависимости между благото и продукта);
елефикасно икономическо богатство (същото като природно икономическо богатство; вж. природно икономическо благо);
ендефикасно икономическо богатство (вж. ендефикасно икономическо
благо);
естествено икономическо богатство (вж. икономически естество);
естествено икономическо богатство (същото като натурално икономическо богатство);
ефективно икономическо богатство (вж. ефективно икономическо благо);
изходно възпроизводствено икономическо богатство (същото като изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство; вж. възпроизводствена икономическа система и икономическо богатство);
изходно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
изходно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система и икономическо богатство);
изходно същностно-стратификационно икономическо богатство (вж.
икономическо богатство и същностно-стратификационни икономически ингредиенти);
икономическо богатство (вж. и икономическо благо);
икономическо богатство (вж. икономическо качество);
икономическо стопанско богатство (същото като икономическо богатство);
имагинерно икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
ингредиентно икономическо богатство;
индификасно икономическо богатство (същото като квазиефективно
икономическо богатство; вж. квазиефективно икономическо благо);
инефикасно икономическо богатство (вж. инефикасно икономическо
благо);
инипрификасно икономическо богатство (вж. инипрификасно икономическо благо);
инисефективно икономическо богатство (вж. инисефективно икономическо богатство);
инисефикасно икономическо богатство (вж. инисефикасно икономическо благо);
инифективно икономическо богатство (вж. инифективно икономическо
благо);
инификасно икономическо богатство (вж. инификасно икономическо
благо);
институитно икономическо богатство (вж. икономически институит);
квазиефективно икономическо богатство (вж. квазиефективно икономическо благо);
квазииниприфективно икономическо богатство (вж. квазииниприфективно икономическо благо);
квазиинисефективно икономическо богатство (вж. квазиинисефективно икономическо благо);
квазиинифективно икономическо богатство (вж. квазиинифективно
икономическо благо);
квазикосефективно икономическо богатство (вж. квазикосефективно
икономическо благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазикофективно икономическо богатство (вж. квазикофективно икономическо благо);
квазиприфективно икономическо богатство (вж. квазиприфективно
икономическо благо);
квазиресефективно икономическо богатство (вж: квазиресефективно
икономическо благо);
квазирефективно икономическо богатство (вж. квазирефективно икономическо благо);
квазисефективно икономическо богатство (вж. квазисефективно икономическо благо);
квазисъщинско икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
количествено икономическо богатство (вж. икономическо количество);
конефикасно икономическо богатство (вж. конефикасно икономическо
благо);
конституитно икономическо богатство (вж. икономически конституит);
косефективно икономическо богатство (вж. косефективно икономическо благо);
косефикасно икономическо богатство (вж. косефективно икономическо
благо);
кофективно икономическо богатство (вж. кофективно икономическо
благо);
кофикасно икономическо богатство (вж. кофикасно икономическо благо);
ликвидно икономическо богатство;
ликвидно-изразено богатство (същото като ликвидно икономическо богатство и като виртуално икономическо богатство);
ликвидно-изразено икономическо богатство (същото като ликвидно икономческо богатство и като виртуално икономическо богатство);
материално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
натурално икономическо богатство;
натурално същинско икономическо богатство (вж. икономическа ценност);
натурално-изразено икономическо богатство (същото като натурално
икономическо богатство);
нематериално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неосезаемо икономическо богатство;
неосезаемо-изразено икономическо богатство (същото като неосезаемо
икономическо богатство);
неосъзнато икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
непазарно-икономическо богатство;
непазарно-икономическо стопанско богатство (същото като непазарноикономическо богатство);
несъизмеримо икономическо богатство;
несъизмеримо-изразено икономическо богатство (същото като несъизмеримо икономическо богатство);
нефинансово-пазарно-икономическо богатство;
номинално икономическо богатство;
номинално-изразено икономическо богатство (същото като номинално
икономическо богатство);
осезаемо икономическо богатство;
осезаемо-изразено икономическо богатство (същото като осезаемо икономическо богатство);
осъзнато икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
пазарно икономическо богатство (вж. и пазарно икономическо благо);
пазарно-икономическо стопанско богатство (същото като пазарноикономическо богатство);
парично икономическо богатство;
парично-изразено икономическо богатство (същото като парично икономическо богатство);
полезностно икономическо богатство;
посредническо икономическо богатство (същото като инефикасно
икономическо богатство; вж. инефикасно икономическо благо);
потребително икономическо богатство (същото като конефикасно
икономическо богатство; вж. конефикасно икономическо благо);
предипотребително икономическо богатство (същото като бефикасно
икономическо богатство; вж. бефикасно икономическо благо);
предметно икономическо богатство;
предметно-изразено икономическо богатство (същото като икономическо
богатство);
префикасно икономическо богатство (вж. зависимости между благото
и продукта);
природно икономическо богатство (вж. природно икономическо благо);
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прифективно икономическо богатство (вж. прифективно икономическо
благо);
прификасно икономическо богатство (вж. прификасно икономическо
благо);
продуктово икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
проективно икономическо богатство;
производствено икономическо богатство (същото като инификасно
икономическо богатство; вж. инификасно икономическо благо);
проявено икономическо богатство (вж. икономическо проявление);
първично възпроизводствено икономическо богатство (същото като
репрификасно икономическо богатство; вж. репрификасно икономическо
благо);
първично производствено икономическо богатство (същото като
инипрификасно икономическо богатство; вж. инипрификасно икономическо
благо);
работно икономическо богатство (вж. работно икономическо благо);
рационално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
реално икономическо богатство;
реално-изразено икономическо богатство (същото реално икономическо
богатство);
резултатно възпроизводствено икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система);
резултатно икономическо богатство (вж. икономическо богатство и
възпроизводствена икономическа система);
реприфективно икономическо богатство (вж. реприфективно икономическо благо);
репрификасно икономическо богатство (вж. репрификасно икономическо благо);
ресефективно икономическо богатство (вж. ресефективно икономическо благо);
ресефикасно икономическо богатство (вж. ресефикасно икономическо
благо);
ресурсно възпроизводствено икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система);
ресурсно икономическо богатство (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система, икономическо богатство и възпроизводствена икономическа система);
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо
богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система);
рефективно икономическо богатство (вж. рефективно икономическо
благо);
рефикасно икономическо богатство (вж. рефикасно икономическо благо);
сефективно икономическо богатство (вж. сефективно икономическо
благо);
сефикасно икономическо богатство (вж. сефикасно икономическо благо);
следпроизводствено икономическо богатство (същото като кофикасно
икономическо богатство; вж. кофикасно икономическо благо);
смислово икономическо богатство (вж. икономически смисъл);
специфично икономическо богатство;
специфично-изразено богатство (същото като специфично икономическо
богатство);
стойностно икономическо богатство;
стопанствено икономическо богатство (същото като ендефикасно икономическо богатство; вж. ендефикасно икономическо благо);
субстанциално икономическо богатство (вж. икономическа субстанция);
субстратно икономическо богатство (вж. икономически субстрат);
суперстантивно икономическо богатство (вж. икономическа суперстанция);
суперстратно икономическо богатство (вж. икономически суперстрат);
супсенсно икономическо богатство (вж. икономически супсенс);
съдържателно икономическо богатство (вж. икономическа същина и
икономическо проявление);
съзнателно икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
съизмеримо икономическо богатство;
съизмеримо-изразено икономическо богатство (същото като съизмеримо
икономическо богатство);
същинно икономическо богатство (вж. икономическа същина);
същинско икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
същинско икономическо богатство;
същностно икономическо богатство (вж. икономическо богатство и
икономическа същина и икономическо проявление);
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационно икономическо богатство (вж. икономическо богатство и същностно-стратификационни икономически ингредиенти);
трансцендентално икономическо богатство (същото ценностно икономическо богатство);
трудово икономическо богатство;
трудово същинско икономическо богатство (вж. икономическа ценност);
трудово-изразено икономическо богатство (същото като трудово идразено богатство);
факторно икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
феноменно икономическо богатство (вж. икономическо богатство,
същностно-стратифицирана икономическа система и икономическа ценност);
финансово-пазарно-икономическо богатство;
формално икономическо богатство (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
ценностно икономическо богатство;
ценностно същинско икономическо богатство (вж. икономическа ценност).
ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ (economic quick-operation. economc
speed) – същото като бързодействие на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ (economic quick-operation. economc
speed) (ки) – във:
икономическо бързодействие (същото като бързодействие на икономическата система);
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
оптимално икономическо бързодействие (вж. икономическа задача на
оптималното бързодействие);
уравнение на Белман, Р., в задачата на оптималното икономическо
бързодействие (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със
свободно време).
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО БЪРЗОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (economic speed in maximum principle) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо бързодействие при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
ИКОНОМИЧЕСКО ВАЛИДИЗИРАНЕ /УТВЪРЖДАВАНЕ/ (economic
validation /confirmation/) (ки) – във:
начин на икономическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икономическа даденост).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (economic interaction), предметно икономическо взаимодействие, – всеобща форма на връзка (в т.ч. и найвече на икономическа връзка) между икономическите предмети (в т.ч. между
икономическите обекти, икономическите системи, икономическите явления,
икономическите процеси и т.н.), осъществяваща се в тяхното взаимно изменение. При икономическото взаимодействие два и повече икономически предмета образуват цялостна съвкупност, в която се извършва превръщане на движението, на причината в действие и обратно. Причината в качеството си на активна страна на икономическото взаимодействие се проявява първоначално
във вид на движение на този икономически предмет, в който се съсредоточава
движението на цялата икономическа съвкупност, и предизвиква в другия
предмет изменение, а заедно с него и обратно насочено действие, т.е. икономическо противодействие (economic reaction). При това положение пасивната страна на икономическото взаимодействие се превръща в активна и обратно. Това е простата схема на икономическото взаимодействие, при която полученото отвън икономическо движение се привнася вътре в цялостната съвкупност и то без съществено превръщане на формата на това движение. Диалектическото разбиране за икономическото взаимодействие като всеобща
форма на икономическото движение и изменение обаче предполага такава цялостна съвкупност от причинно-следствени връзки, която не се нуждае от първоначален тласък и от привнасяне на движението отвън. Икономическото взаимодействие е начин на движение на такава цялостна съвкупност от икономически предмети, вътре в която причината встъпва в крайна сметка като следствие от съществуването на самата цялостност, т.е. е икономическо самодвижение (economic selfmotion). Причината за нейното икономическо движение е
едновременно и следствие от същото това собствено движение (това съответс42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твува на формулата на Спиноза, че субстанцията е причина за самата себе си).
Обяснението на взаимодействието в случая се крие в наличието на обратна
икономическа връзка между икономическите предмети, при която икономическата причина се преобразува в икономическо следствие и обратно.
Икономическото взаимодействие винаги има конкретен характер в смисъл, то винаги е икономическо отношение между страните на определена икономическа цялостност на съвкупността от предмети (вж. конкретно в икономиката). Съдържанието на икономическото взаимодействие (вж. икономическо съдържание) е обусловено от природата на съставящите го моменти, взаимното изменение на които се проявява като конкретно движение на дадената
съвкупност от икономически предмети. Икономическото взаимодействие е
процес, вътрешното единство на който се осъществява при непрекъснато изменение на неговите елементи и страни. Тук възпроизвеждането на икономическото явление се извършва върху основата на взаимодействието между неговите елементи и то встъпва като негово икономическо развитие (респ. негово икономическо саморазвитие). В саморазвиващата се цялостна съвкупност
от икономически предмети причината за нейното съществуване в крайна сметка се оказва нейно собствено следствие. Веригата от икономически причини и
действия се затваря не само в окръжност, но и в спирала.
В аналогично отношение на взаимодействие помежду си се намират икономическата теория и икономическата практика. Икономическата теория е не
само следствие от икономическата практика. Като възниква върху основата на
икономическата практика и като получава от нея активен стимул на своето
развитие, икономическата теория оказва обратно въздействие върху практиката. При цялата зависимост между страните на икономическото взаимодействие
според диалектиката трябва да се има предвид, че една от страните на това
взаимодействие е водеща (определяща). Водещата страна е тази, с която се започва всеки нов кръг от спиралата на икономическото развитие. Например в
отношението на взаимодействието между икономическата теория и икономическата практика водещата страна е икономическата практика. Разновидности
на икономическото взаимодействие са обектното икономическо взаимодействие (взаимодействието при икономическия обект) и системното икономическо
взаимодействие (взаимодействието при икономическата система).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо взаимодействие се конституират още и съответстващите на
последното понятия за консуматорско взаимодействие* (consumptionary
interaction), стопанско взаимодействие* (protoeconomic interaction), пазарно43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо взаимодействие* (marketly-economic interaction) и финансовопазарно-икономическо
взаимодействие*
(financially-marketly-economic
interaction). Общо за всички тях е понятието за поддържащо взаимодействие* (sustenance /sustaining/ interaction) (за взаимодействие при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (economic interaction) (ки) – във:
вертикално икономическо взаимодействие (вж. икономическа координация);
икономическо взаимодействие;
модел на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г., на глобалното оптимално
икономическо взаимодействие (в межд.);
обектно икономическо взаимодействие;
предметно икономическо взаимодействие (същото като икономическо
взаимодействие);
принцип на оценка на икономическите взаимодействия (вж. икономическа координация);
принцип на прогнозиране на икономическите взаимодействия (вж.
икономическа координация);
системно икономическо взаимодействие.
ИКОНОМИЧЕСКО ВЕРИФИЦИРАНЕ (economic verification (ки) – във:
начин на икономическо верифициране (вж. икономическа възможност;
икономическа действителност; икономически посибитит; икономически субстантит).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЛОЖЕНИЕ (economic embedding) (ки) – във:
изометрично икономическо вложение;
изотопни икономически вложения (вж. икономическа изотопия).
ИКОНОМИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО (economic intervention), вмешателство в икономическа система, – координиращо управляващо икономическо въздействие (coordination managing economic impacts /actions/) (икономическа намеса) оказвано (оказвана) от по-високостояща икономическа подсистема (supermal economic subsystem) към по-нискостоящи икономически
подсистеми (infimal economic subsystems) в процеса на управление, което се
извършва в йерархичната многоравнищна икономическа система. От гледна
точка на времето (момента), през което (в който) по-високостоящата икономическа подсистема съобщава своето координиращо решение (се намесва или
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпраща управляващото икономическо въздействие) на по-нискостоящите
икономически подсистеми в дадена икономическа йерархия, могат да бъдат
разграничени два принципно различни типа икономическо вмешателство: икономическо вмешателство преди вземане на управленско решение и икономическо вмешателство след вземане на управленско решение.
ИКОНОМИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО (economic intervention) (ки) – във:
икономическо вмешателство;
икономическо вмешателство преди вземане на управленско решение;
икономическо вмешателство след вземане на управленско решение;
коригиращо икономическо вмешателство (същото като икономическо
вмешателство след вземане на управленско решение);
поощряващо икономическо вмешателство (същото като икономическо
вмешателство след вземане на управленско решение).
ИКОНОМИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО ПРЕДИ ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ (economic intervention before decision-making) – икономическо вмешателство, при което по-високостоящата икономическа подсистема (supermal economic subsystem) изпраща координиращото си решение
(координира действията) на по-нискостоящите икономически подсистеми
(infimal economic subsystems) в йерархична многоравнищна икономическа система преди последните да вземат своите икономически решения. То се основава върху прогнозирането на поведението на икономическата система в
нейната цялост и това на заобикалящата я среда. В процеса на този тип вмешателство по-високостоящата икономическа подсистема определя (установява)
икономическите функции на качеството, чрез които се оценява дейността на
по-нискостоящите икономически подсистеми, в т.ч. определя и участието на
всяка икономическа подсистема в достигането на критерия за качество на
функционирането на икономическата система като цяло.
ИКОНОМИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ (economic intervention after decision-making), коригиращо икономическо вмешателство, поощряващо икономическо вмешателство, – икономическо вмешателство, при което по-високостоящата икономическа подсистема (supermal economic subsystem) изпраща координиращото си решение (координира действията) на по-нискостоящите икономически подсистеми (infimal economic subsystems) в йерархична многоравнищна
икономическа система след като последните са взели своите икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решения. То се обяснява по следния начин. Определено време след като повисокостоящата икономическа подсистема е извършила икономическо вмешателство преди вземане на икономическо решение, тя трябва да провери как
(при какви параметри) по-нискостоящите икономически подсистеми вече са
взели своите решения (т.е. след изтичането на периода за вземане на икономическо решение) и да изпрати допълнителни управляващи икономически въздействия, ако се окаже че допусканията, въз основа на които тя е изработила
първоначалните си координиращи инструкции, са били неверни или пък че
вече не са актуални. Целта на вмешателството след вземането на икономическите решения не е да се доуточнят или коригират представите на по-ниско
стоящите икономически подсистеми относно поведението на останалата част
от икономическата система, а върху тях да се окаже такова въздействие, което (чрез тяхното поведение) да доведе до подобряване на поведението на икономическата система като цяло, но преценено от позициите на повисокостоящата икономическа подсистема. Освен това от динамична гледна
точка икономическото вмешателство след вземането на решение се оказва
вмешателство преди вземане на решение по отношение на един следващ цикъл
от цялостния процес на вземането на решения в дадената йерархична икономическа система (вж.: Месарович, М. Д., Мако, Д., Такахара, И. Теория иерархических многоуровневых систем. Издательство “Мир”, М., 1973, с. 78).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (economic impact /action/) – въздействие, което произлиза от едни икономически елементи, подсистеми или системи и е насочено към други икономически елементи, подсистеми или системи.
Неговата интензивност се измерва чрез съответствуващи на количествената му
природа икономически величини. Същото като икономическа връзка. Негови
разновидности са входните икономически въздействия, вътрешните икономически въздействия и изходните икономически въздействия.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо въздействие се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско въздействие* (consumptionary impact
/action/), стопанско въздействие* (protoeconomic impact /action/), пазарноикономическо въздействие* (marketly-economic impact /action/) и финансовопазарно-икономическо въздействие* (financially-marketly-economic impact
/action/). Общо за всички тях е понятието за поддържащо въздействие*
(sustenance /sustaining/ impact /action/) (за въздействие на поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (economic impact /action/) (ки) – във:
адаптиращо управляващо икономическо въздействие;
базово регулиращо икономическо въздействие (същото като базова регулираща икономическа величина);
базово регулируемо икономическо въздействие (същото като базова регулируема икономическа величина);
входно икономическо въздействие;
външни икономически въздействия (същото като външни връзки на икономическата система);
външно случайно смущаващо /нарушаващо/ икономическо въздействие (вж. статистическа динамика на системите на икономическо управление);
вътрешни икономически въздействия (същото като вътрешни връзки на
икономическата система);
вътрешно случайно смущаващо /нарушаващо/ икономическо въздействие (вж. статистическа динамика на системите на икономическо управление);
дестабилизиращо регулиращо икономическо въздействие;
детерминиращо икономическо въздействие (вж. определящо и решаващо в икономиката);
еквивалентно линейно икономическо въздействие (вж. метод на хармоничния баланс в икономиката);
ефект на задаващото икономическо въздействие върху грешката на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на задаващото икономическо въздействие върху поведението на
динамичната регулаторна икономическа система;
задаващо /зададаено/ икономическо въздействие;
запазващи икономически въздействия (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
изходно икономическо въздействие;
икономическо въздействие;
координиращо управляващо икономическо въздействие (вж. икономическа координация);
локално управляващо икономическо въздействие (вж. икономическа
координация);
наблюдавано икономическо въздействие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номинално регулиращо икономическо въздействие (същото като номинална регулираща икономическа величана);
обуславящи /определящи/ икономически въздействия (същото като обуславящи /определящи/ връзки на икономическата система);
определящи икономически въздействия (същото като обуславящи
/определящи/ връзки на икономическата система);
определящо икономическо въздействие (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
оптимални управляващи икономически въздействия;
оптимизиращо управляващо икономическо въздействие;
отклонение на изходното икономическо въздействие (същото като отклонение на изходната икономическа величина);
отклоняващи икономически въздействия;
параметрични смущаващи /нарушаващи/ въздействия;
плътност на икономическо въздействие (вж. обобщена икономическа
функция);
полезно икономическо въздействие (вж. получаване от икономическата
система на въздействие при шумов фон);
предпазващо икономическо въздействие (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
пробно управляващо икономическо въздействие (вж. търсене в системата на икономическо управление);
програмно икономическо въздействие (вж. система на програмно икономическо управление);
регулиращо икономическо въздействие;
регулируемо икономическо въздействие;
решаващо икономическо въздействие (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
свързващи икономически въздействия;
случайно смущаващо /нарушаващо/ икономическо въздействие (вж.
статистическа динамика на системите на икономическо управление);
смутено /нарушено/ управляемо икономическо въздействие (вж. статистическа динамика на системите на икономическо управление);
стабилизиращо регулиращо икономическо въздействие;
създаващо икономическо въздействие (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------състоятелни икономически въздействия (същото като състоятелни връзки на икономическата система);
терминиращо икономическо въздействие (вж. определящо и решаващо
в икономиката);
типично нарушаващо икономическо въздействие;
търсещо икономическо въздействие (вж. саморегулираща се система на
оптимално /екстремално/ икономическо управление);
управлявано икономическо въздействие;
управляващи икономически въздействия;
управляващо икономическо въздействие;
установено регулируемо икономическо въздействие;
установено управлявано икономическо въздействие;
фиксирано значение на изходното икономическо въздействие (същото като фиксирано значение на изходната икономическа величина);
функция на изходните икономически въздействия (вж. икономически
автомат, алгебра на икономическите автомати и функция на икономическия
автомат).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (economic reproduction) (ки) –
във:
подсистема за икономическо възпроизвеждане (вж. система на програмно икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ (economic
reproductional relation) – вж. икономическо възпроизводство.
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ (economic
reproductional relation) (ки) – във:
икономически стопански възпроизводствени отношения (същото като
икономически възпроизводствени отношения; вж. икономическо възпроизводство);
икономическо възпроизводствено отношение (вж. икономическо възпроизводство);
пазарно-икономически възпроизводствени отношения (вж. пазарноикономическо възпроизводство).
ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (economic reproduction) (същото
като икономическо рекреатиране, икономеческо пресъздаване), икономи49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо стопанско възпроизводство, (*) – постоянно повтаряне на процеса на
изразходване на икономически ресурси и създаване на икономически резултати с цел удовлетворяване на икономическите възпроизводствени потребности на социума (на хората и на обществото като цяло); един от основните видове възпроизводство, интерпретирано като поддържащо възпроизводство, и
една от основните категории на икономиката (на икономическата поддържаща сфера) (вж. поддържане). То е една от разновидностите на ресурсносубстанциалната икономическа система* (resource-substantial economic
system) на трансформиране на ресурси [на възпроизводствени ресурси
(repoduction resources)] в резултати [във възпроизводствени резултати
(repoduction results)] и, обратно, на резултати в ресурси (вж. ресурсносубстанциална икономическа система); постоянно повтаряне на процеса на
създаването и изразходването на икономическото богатство. Осъществява се
едновременно и най-малко в условията: на наличие на потребности, на ограниченост на възпроизводствените ресурси и на разпределение на дохода според собствеността върху богатството. Икономическото възпроизводство се
изгражда като постоянно повтаряща се последователност на най-малко
от следните три възпроизводствени фази: (1) икономическо производство;
(2) икономическо разпределение (на дохода); (3) икономическо потребление.
Разбирането, че възпроизводството се отнася само до производството и че
като термин смислово произлиза от производството, е погрешно; то просто
означава постоянно пресъздаване, но все още не посочва обекта на пресъздаването. Икономическото възпроизводство е стопанско, но не всяко стопанско
възпроизводство е икономическо [следователно стопанското възпроизводство има основно две разновидности – (а) икономическо стопанско възпроизводство и (б) неикономическо стопанско възпроизводство] (фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Консуматорско възпроизводство

1
2

(2) Стопанско
възпроизводство

3

(3) Икономическо възпроизводство

4
5

(4) Пазарноикономическо
възпроизводство
(5) Финансовопазарноикономическо
възпроизводство

Фиг. 1.Икономическо възпроизводство (маркираните части) и неговото
място в структурата на поддържащото възпроизводство

Поддържащите отношения между хората в икономическото възпроизводство се определят като икономически възпроизводствени отношения
(economic reproductional relations). Икономическите възпроизводствени отношения включват: икономическо-обусловени отношения на производство*
(economically-conditioned relations of a production), икономическо-обусловени
отношения на разпределение (economically-conditioned distribution relations) и
икономическо-обусловени отношения на потребление* (economicallyconditioned relations of a consumption). На икономическото възпроизводство
съответствуват понятията за: икономически единици (същото като икономически институции и институционални икономически единици), които на микроравнище са икономически обособени и затова са собственическо-мотивирани,
икономически възпроизводствени потребности (икономически стопански възпроизводствени потребности) и икономически стопански възпроизводствени отношения* (economic protoeconomic reproductional relations). Икономическото възпроизводство се подразделя на непазрно и пазарно икономическо
възпроизводство. При непазарно-икономическото възпроизводство [непазрното икономическо стопанско възпроизводство), нестоковото икономичес51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко възпроизводство* (non-commodity economic repoduction)] институционалните икономически единици са икономически самозадоволяващи се, те не са
се специализирали в създаването на определени видове ресурси и затова не
влизат в пазарни (стокови) отношения с други институционални икономически
единици. В своята общност неикономическото стопанско възпроизводство и
непазарното икономическо стопанско възпроизводство образуват понятието за
непазарното стопанско възпроизводство [за нестоковото стопанско възпроизводство* (non-commodity protoeconomic reproduction)], накратко и немного точно – за непазарно възпроизводство. При пазарното икономическо възпроизводство [същото като пазарно възпроизводство, пазарното икономическо
стопанско възпроизводство, стоковото икономическо възпроизводство
(commodity economic repoduction), стоковото възпроизводство (commodity
reproduction)] институционалните икономически единици не са икономически
самозадоволяващи се, специализирали са се в създаването на определени видове ресурси и затова влизат в пазарни (стокови) отношения с други институционални икономически единици.
Икономическото възпроизводство като комплексно явление може да се
означи с понятието за възпроизводствен икономически процес (reproductional
economic process) [в т.ч. за микроикономически възпроизводствен процес
(microeconomc economic process) и макроикономически възпроизводствен
процес (macroeconomc economic process)]. Една от важните класификации на
възпроизводствения икономически процес се конституира според характера на
изменението на производствените мащаби (на обема на икономическия продукт). Според посочения критерий възпроизводствения икономически процес
(икономическото възпроизводство) може да бъде:
първо, възходящ възпроизводствен икономически процес* (increasing
reproductional economic process) [същото като разширено икономическо възпроизводство (increasing economic reprduction)], в т.ч. възходящ микроикономически възпроизводствен процес* (increasing microeconomic reproductional process) [същото като разширено индивидуално икономическо възпроизводство (increasing individual economic reprduction)] и възходящ макроикономически възпроизводствен процес* (increasing macroeconomic reproductional process) [същото като разширено обществено икономическо възпроизводство (increasing social economic reprduction)]; при него е налице постоянно възобновяване на производството в увеличаващи се (разширяващи се) мащаби;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------второ, застоен възпроизводствен икономически процес* (constant
reproductional economic process) [същото като просто икономическо възпроизводство (constant economic reprduction)], в т.ч. застоен микроикономически възпроизводствен процес* (constant microeconomic reproductional process)
[същото като просто индивидуално икономическо възпроизводство (constant individual economic reprduction)] и застоен макроикономически
възпроизводствен процес* (constant macroeconomic process) [същото като
просто обществено икономическо възпроизводство (constant social economic
reprduction)] при него е налице непрекъснато възобновяване на производството
в постоянни (непроменящи се) мащаби;
трето,
низходящ възпроизводствен
икономически
процес*
(diminishing reproductional economic process) [същото като икономическо недопроизводство (economic disprduction)], в т.ч. низходящ микроикономически възпроизводствен процес* (diminishing microeconomic reproductional
process) [същото като индивидуално икономическо недопроизводство
(individual economic disprduction)] и низходящ макроикономически възпроизводствен процес* (diminishing macroeconomic reproductional process) [същото като обществено икономическо недопроизводство (social economic
disprduction)]; при него е налице постоянно възобновяване на производството в
намаляващи (стесняващи се) мащаби.
В зависимост от възпроизводствения обхват (наричан тук икономическа
сфера), в който участвуват икономическите единици, са разграничават (1) индустриално
икономическо
възпроизводство*
(industrial
economic
reproduction) (в т.ч. промишлено, аграрно и т.н.) – когато икономическите единици осъществяват икономическо производство и реална икономическа размяна (последната тук включва покупката на производствени икономически фактори и продажбата на икономически продукти), (2) търговско икономическо възпроизводство* (commercial economic reproduction) – когато икономическите единици осъществяват само реална икономическа размяна, и (3) финансово икономическо възпроизводство* (financial economic reproduction) –
когато икономическите единици осъществяват само финансова размяна.
Първите постановки относно икономическото възпроизводство са дадени
от Франсоа Кене (Francois Quesnay). Обобщени са в т.нар. икономическа таблица на Фр. Кене. В разгърната форма, запазваща и до днес научното и практическото си значение, е Марксовата теория за възпроизводството (Marx
theory of the reproduction) (вж. теория на К. Маркс за възпроизводството на
обществения продукт). Според Карл Маркс възпроизводството се подразделя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на индивидуално възпроизводство (individual reproduction) и обществено
възпроизводство (social reproduction), на просто възпроизводство и разширено
възпроизводство, на възпроизводство на обществения продукт и възпроизводство на националния доход, на възпроизводство на средствата за производство и възпроизводство на предметите за потребление, на възпроизводство
на обществения капитал и възпроизводство на работната сила, на възпроизводство на производителните сили и възпроизводство на производствените
отношения и т.н.1
1

Вж.: Маркс, К. Капиталът. Том II. В: Маркс, K., Енгелс, Фр. Съчинения, т. 24. Издателство на БКП, С., 1969; Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”, М., 1968; Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1984; Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2001, гл. 6)

ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (economic reproduction) (ки) –
във:
икономическо възпроизводство;
икономическо стопанско възпроизводство (същото като икономическо
възпроизводство);
индустриално икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
непазарно-икономическо възпроизводство;
непазрно-икономическо стопанско възпроизводство (същото като непазарно-икономическо възпроизводство);
непосредническо икономическо възпроизводство (същото като икономическо стопанисване);
нефинансово икономическо възпроизводство;
нефинансово-пазарно-икономическо възпроизводство;
пазарно-икономическо възпроизводство;
пазарно-икономическо стопанско възпроизводство (същото като пазарноикономическо възпроизводство);
просто икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
просто индивидуално икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
просто обществено икономическо възпроизводство (вж. икономическо
възпроизводство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разширено обществено икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
разширено икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
разширено индивидуално икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
търговско икономическо възпроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
финансово икономическо възпроизводство;
финансово-пазарно-икономическо възпроизводство.
ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ (economic motion /movement/), движение
на икономическата система, (*) – промяна на вътрешните и изходните икономически въздействия на икономическата система (подразбира се на функциониращата икономическа система), респ. на нейните икономически ингредиенти, по отношение на някаква независима реална променлива (респ. на някакви независими реални променливи); същото като функциониране на икономическата система или още като икономически процес; преобразуване на
икономическото пространство, при което се запазва конфигурацията на икономическата система (респ. преместване на икономическата система в икономическото пространство по отношение на някаква независима реална променлива). Описва се чрез диференциални уравнения, в които участвуват координатите на икономическата система (вътрешни и изходни), представени като
функции на независимата реална променлива (респ. на независимите реални
променливи). На икономическото движение съответствуват понятията за икономическо поведение и функционираща икономическа система (поведенческопроменлива икономическа система). В зависимост от характера на независимата реална променлива, се разграничават: времево икономическо движение
(когато независимата реална променлива е времето) [на него съответствуват
понятията за времево икономическо поведение и времево-функционираща икономическа система (поведенческо-времево-променлива икономическа система)]; невремево икономическо движение (когато независимата реална променлива не е времето) [на него съответствуват понятията за невремево икономическо поведение и невремево-функционираща икономическа система (поведенческо-невремево-променлива икономическа система)]; комбинирано икономическо движение (когато движението на икономическата система се осъществява съвместно по отношение на времевата и на невремева, респ. на невремеви,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------независима реална променлива) [на него съответствуват понятията за комбинирано икономическо поведение и комбинирано-функционираща икономическа
система (поведенческо- комбинирано-променлива икономическа система)].
Когато не е посочено друго, под икономическо движение обикновено се подразбира времевото икономическо движение.
ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ (economic motion /movement/) (ки) – във:
автономно икономическо движение;
времево икономическо движение;
икономическо движение;
комбинирано икономическо движение;
нарушено /смутено/ икономическо движение;
невремево икономическо движение;
ненарушено /несмутено/ икономическо движение
несмутено икономическо движение (същото като ненарушено икономическо движение);
просто хармонично икономическо движение (същото като прост хармоничен икономически цикъл);
резултативно хармонично икономическо движение (същото като сложен
хармоничен икономически цикъл);
сложно хармонично икономическо движение (същото като сложен хармоничен икономически цикъл);
смутено икономическо движение (същото като нарушено икономическо
движение);
търсещо икономическо движение (вж. саморегулираща се система на
оптимално /екстремално/ икономическо управление);
управляемо икономическо движение (вж. управленски икономически
процес);
уравнения на икономическото движение.
ИКОНОМИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ (economic action) (ки) – във:
коалиция на икономическите действия.
ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМОДУЛИРАНЕ (economic demodulation), демодулиране на икономическия процес, – отделяне (изолиране) на предавания
икономически сигнал (на модулируемия икономически процес) y(t) от модулираните икономически колебания (от модулирания икономически процес) u(t).
Възстановяване на първоначалния (немодулирания) икономически процес y(t).
56

615

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Процес, обратен на икономическото модулиране. Негови разновидности са
хармонично икономическо демодулиране (хармоничното демодулиране на икономическия процес) и импулсното икономическо демодулиране (импулсното
демодулиране на икономическия процес).
ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМОДУЛИРАНЕ (economic dmodulation) (ки) – във:
амплитудно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и амплитудно-импулсно икономическо
модулиране);
амплитудно-хармонично икономическо демодулиране (вж. хармонично
демодулиране на икономическия процес и амплитудно-хармонично икономическо модулиране);
икономическо демодулиране;
импулсно икономическо демодулиране (същото като импулсно демодулиране на икономическия процес);
фазово-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и фазово-импулсно икономическо модулиране);
фазово-хармонично икономическо демодулиране (вж. хармонично демодулиране на икономическия процес и фазово-хармонично икономическо модулиране);
хармонично икономическо демодулиране (същото като хармонично демодулиране на икономическия процес);
честотно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и честотно-импулсно икономическо модулиране);
честотно-хармонично икономическо демодулиране (вж. хармонично
демодулиране на икономическия процес и честотно-хармонично икономическо
модулиране);
широчинно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и широчинно-импулсно икономическо
модулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМПФЕРИРАНЕ* (economic damping) – потискане
или още погасяване на колебанията на динамичната икономическа система
чрез разсейване (дисипиране) на потенциала, който ги поддържа. Например
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нека е налице една обикновена колебателна икономическа система, чието поведение във времето се описва от диференциалното уравнение
a2

d 2 y (t )
dy (t )
ba
+
2
+ y (t ) = 0,
dt
dt 2

където:
y(t) е функцията на отклонението на изхода на икономическата система
от нейното равновесно (респ. от желаното) състояние;
a – величина, която е обратна на кръговата честота на собствените колебания на системата;
b – относителният коефициент на погасяване на икономическите колебания или още – икономическият демпфер.
Демпферирането на колебанията на динамичната икономическа система
количествено се характеризира от величината b на демпфера. Когато b = 0, е
налице консервативна колебателна икономическа система: тя се характеризира с незатихващи (непогасяващи се) колебания с постоянна амплитуда. Когато 0 < b < 1, е налице дисипативна колебателна икономическа система: тя
се характеризира със затихващи (дисипиращи, разсейващи се) колебания с намаляваща амплитуда. Значението b = 1 е критично: на него съответствува преход от колебателни към апериодични отслабващи движения на икономическата система. Когато b ≥ 1, е налице колебателна икономическа система с апериодично погасяване на отклоненията. Когато –1 < b < 0, е налице колебателна икономическа система с нарастващи отклонения: тя се характеризира със
засилващи се колебания с нарастваща амплитуда. Значението b = –1 също е
критично: на него съответствува преход от колебателни към апериодични засилващи се движения на икономическата система. Когато b ≤ –1, е налице колебателна икономическа система с апериодично нарастване на отклоненията.
ИКОНОМИЧЕСКО ДИСКРИМИНИРАНЕ (economic discrimination) (ки) –
във:
правило за икономическо дискриминиране (вж. дискриминантна икономическа функция).
ИКОНОМИЧЕСКО ДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ* (economic dispocontent) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ (economic dispocontent) (ки) –
във:
икономическо диспосъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типично икономическо диспосъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО (economic demonstration /evidence/)
– логическо действие, при което истинността на някакво твърдение (обикновено икономическа теорема) относно даден икономически предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа
система) се обосновава с помощта на други твърдения, истинността на които
в крайна сметка е потвърдена в икономическата практика. Икономическата
обоснованост (икономическата доказателност) е необходимо свойство на
правилното икономическо мислене. Това свойство е отражение (вж. икономическо отражение) в човешкото съзнание на закономерностите на икономическата действителност, най-вече – на всеобщата взаимообусловеност между
икономическите процеси и икономическите явления. Има няколко правила за
извеждането на истинността на икономическата теза от истинността на аргументите в процеса на икономическото доказателство: (1) икономическата теза
и аргументите трябва да бъдат ясни и точно определени; (2) икономическата
теза не трябва да се намира в логическо противоречие с по-рано доказани икономически съждения по дадения въпрос; (3) аргументите, които се привеждат
за доказването на икономическата теза, не трябва да се противоречат един на
друг.
ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО (economic demonstration /evidence/)
(ки) – във:
апагогично икономическо доказателство;
икономическо доказателство;
индуктивно икономическо доказателство;
непряко икономическо доказателство;
основание на икономическото доказателство;
прогресивно икономическо доказателство;
разделително косвено икономическо доказателство;
регресивно икономическо доказателство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ДОМИНИРАНЕ (I) (economic domination (I)) – икономическо съотношение (в общия случай) от порядък за диференциален икономически оператор, което се формулира в термините на характеристичния
икономически многочлен P(η). Ако
~
P 2 (η ) =

∑ | P (α ) (η ) |2 ,
α ≥0

P (α ) (η ) =

∂ |α |
P (η ) = i |α | Dα P (η ), η ∈ R n ,
αn
α1
α2
∂η1 ∂η 2 ... ∂η n

тогава P(D) е по-силно от (доминира по отношение на) Q(P) в случай че за
всяко η ∈ R n е в сила зависимостта
~
~
Q (η) / P (η) < const.

В икономическите игри икономическото доминиране е отношение на превъзходство на един икономически обект (икономическа стратегия, икономически дележ) над друг. По-специално икономическата стратегия s на участника
(играча) i доминира (респ. строго доминира) над неговата стратегия r, ако
неговата печалба във всяка икономическа ситуация, която се съдържа в s, е не
по-малка (респ. е по-голяма) от неговите печалби в ситуации, които са съставени от същите тези икономически стратегии на останалите участници и от
икономическата стратегия r. От своя страна дележът x (напр. в кооперативните икономически игри) доминира над дележа y (положение, което се означава
с x f y ), ако съществува такава непразна икономическа коалиция P ⊂ N , щото

∑ xi ≤ v(P)
i∈ P

и xi > yi за i ∈ P, където v е характеристичната икономическа функция на
икономическата игра.
ИКОНОМИЧЕСКО ДОМИНИРАНЕ (II) (economic dominance (II)), отношение на икономическо доминиране, – такова икономическо отношение
v′ ~
f v на преобладаване на една икономическа съвкупност v = {k1 , k2 ..., kn } над
друга икономическа съвкупност v′ = {k1′, k2′ ..., kn′ } от числа, което е налице тогава и само тогава, когато
k1′ ≥ k1 , k2′ ≥ k2 ..., kn′ ≥ kn

и където
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ki и k ′, i = 1, 2, ..., n,
принадлежат на едно и също напълно-подредено икономическо множество K,
а отношението на икономически порядък в K се означава с ≥ . Символите ≥ и
~
f се използват още за означаване на нестрогото отношение на икономически порядък* (non-strong /non-strict/ economic order relation), първият при
съпоставяне на елементи, а вторият – при съпоставяне на множества. От своя
страна, символите > и f се използват за означаване на строгото отношение
на икономически порядък. Вж. строго икономическо доминиране.

ИКОНОМИЧЕСКО ДОМИНИРАНЕ (economic dominance) (ки) – във:
икономическо доминиране (I);
икономическо доминиране (II);
отношение на икономическо доминиране (същото като икономическо доминиране);
строго икономическо доминиране;
строго отношение на икономическо доминиране (същото като строго
икономическо доминиране).
ИКОНОМИЧЕСКО ДОПЪЛНЕНИЕ* (economic complement) – икономически елемент a′, определян като допълнение на икономическия елемент a, където a, a′ ∈ M и M е икономическа решетка с нула и единица, ако a + a′ = 1 и aa′
= 0 (в общия случай даден икономически елемент може да има няколко допълнения). Ако всеки елемент на решетката M има икономическо допълнение, тогава M е икономическа решетка с допълнения. Икономическа верига, която съдържа повече от два елемента, не може да бъде икономическа решетка с допълнения.
ИКОНОМИЧЕСКО ДОСТИГАНЕ (economic attaining) (ки) – във:
начин на икономическо достигане (вж. икономическа закономерност;
икономическа осъществимост; икономически регулатит; икономически феазитит).
ИКОНОМИЧЕСКО ДЪНО (economic trough) – същото като дъно в икономическия цикъл.
ИКОНОМИЧЕСКО
ЕКСОДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ*
(economic
exodispocontent) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОЕССЪДЪРЖАНИЕ* (economic exoescontent) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОЕСТЕСТВО* (economic exonature) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икономическото естество;
вътрешна реалност (вътрешно-присъща реалност) на икономическия ексопредмет (вж. икономическа реалност, същото като икономическа действителност); ексоестество на икономическия ексопредмет; общо понятие за икономически субстат, икономическа ценност и икономически контив: икономическият субстат, икономическата ценност и икономическият контив са трите
основни разновидности на икономическото ексоестество. Последното представлява или икономически субстат, или икономическа ценност, или икономически контив. Начинът на валидизиране (на утвърждаване) на икономическото ексоестество е икономическата ексодаденост. Икономическото ексоестество и икономическата ексодаденост са категории на реалността на икономическия ексопредмет, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икономическото ексоестество се
снема в икономическата ексодаденост: икономическата ексодаденост е икономическото ексоестество в снет вид. Икономическата ексодаденост е скрита в
икономическото ексоестество, а икономическото ексоестество [която е първичната (примитивната) и определящата реалностото на икономическия ексопредмет] се разкрива чрез икономическата ексодаденост [която е вторичната
(производната) и решаващата реалност на икономическия ексопредмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката). В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен икономически ексоестество се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско ексоестество* (consumptionary exonature), стопанско ексоестество* (protoeconomic exonature), пазарно-икономическо ексоестество* (marketlyeconomic exonature) и финансово-пазарно-икономическо ексоестество*
(financially-marketly-economic exonature). Общо за всички тях е понятието за
поддържащо ексоестество* (sustenance /sustaining/ exonature) (за ексоестество на поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОПОНЯТИЕ (economic exoconcept /exoconception/)
[съкратено от изразяващо-операционализирано (expressively-operationalized)
икономическо понятие] (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икономическото понятие; някаква степен на операционализиране на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятието за икономически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икономическата практика и го прави по-формализуем и помоделируем за целите на икономическото изследване и икономическото управление; дадена форма на преминаване от абстрактото към конкретното по
отношение на икономическото понятие (вж. абстрактно в икономиката и
конкретно в икономиката). Икономическото ексопонятие е цялостна съвкупност от икономически съждения за някакъв икономически ексопредмет, ядрото на която (съвкупност) е съждението, отразяващо съществените признаци на
ексопредмета (вж. съществен икономически признак). Да се изобразят в мисълта съществените признаци на икономическия ексопредмет – това означава
той да бъде разбиран. Икономическото ексопонятие е продукт на икономическото абстрахиране: не е възможно да се състави икономическо ексопонятие,
без да се сравняват икономически ексопредмети от един и същ клас. С помощта на абстрахирането се изолират общите икономически признаци на еднородни икономически ексопредмети. Процесът на образуването на икономическите ексопонятия обаче включва още икономическия анализ и икономическия
синтез на икономическите ексопредмети, както и индуктивните и дедуктивните икономически умозаключения. Във всяко икономическо ексопонятие има:
(а) съдържание (вж. икономическо съдържание), което е съвкупност от съществените икономически признаци, и (б) обем (вж. икономическо количество),
който е съвкупността от икономически ексопредмети, отразявани в ексопонятието. В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо ексопонятие се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско ексопонятие* (consumptionary
exoconception), стопанско ексопонятие* (protoeconomic exoconception), пазарно-икономическо ексопонятие* (marketly-economic exoconception) и финансово-пазарно-икономическо ексопонятие* (financially-marketly-economic
exoconception). Общо за всички тях е понятието за поддържащо ексопонятие* (sustenance /sustaining/ exoconception) (за ексопонятие при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ* (economic exomanifestation),
икономическа ексофеноформа, (*) – операционален начин за означаване (на
изразяване) на икономическото проявление; външно битие (външнопредставено битие) на икономическия ексопредмет; проявление на икономическия ексопредмет и начин на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и на63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чин на изразяване) на икономическата ексосъщина (на същината на икономическия ексопредмет); общо понятие за икономическа феност и икономически
актив: икономическата феност и икономическият актив са двете основни разновидности на икономическото ексопроявление. Последното представлява или
икономическа феност, или икономически актив. В рамките на икономическото
ексопроявление икономическият актив играе ролята на определящата страна, а
икономическотата феност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икономическата ексосъщина и икономическото ексопроявление са категории на битието на икономическия ексопредмет, като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на това битие. Икономическата ексосъщина се снема в икономическото ексопроявление:
икономическото ексопроявление е икономическата ексосъщина в снет вид.
Чрез свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду си.
Вж. икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление. В рамките на
поддържащата система (респ. на поддържането) освен икономическо ексопроявление се конституират още и съответстващите на последното понятия
за консуматорско ексопроявление* (consumptionary exomanifestation), стопанско ексопроявление* (protoeconomic exomanifestation), пазарноикономическо ексопроявление* (marketly-economic exomanifestation) и финансово-пазарно-икономическо
ексопроявление*
(financially-marketlyeconomic exomanifestation). Общо за всички тях е понятието за поддържащо
ексопроявление* (sustenance /sustaining/ exomanifestation) (за ексопроявление
при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ (economic exomanifestation) (ки)
– във:
икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление;
икономическо ексопроявление;
ИКОНОМИЧЕСКО
ЕКСОСУБССЪДЪРЖАНИЕ*
(economic
exosubscontent) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО
ЕКСОСУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ*
(economic
exosuperscontent) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО
ЕКСОСУСТИСЪДЪРЖАНИЕ*
(economic
exosusticontent) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОСЪДЪРЖАНИЕ* (economic exocontent) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икономическото съдържание; вътрешно състояние (вътрешно-присъщо състояние) на икономическия ексопредмет [или още вътрешно ексоикономическо състояние*
(internal exoeconomic state /condition/)]; съдържание на икономическия ексопредмет; една от двете разновидности на икономическата ексосъщина и една от
двете разновидности на икономическия ексосубстрат; едно от понятията на
ексоикономиката. То е единството на всички съставни елементи на икономическия ексопредмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система).
Начинът на съществуване на икономическото ексосъдържание е икономическата ексоформа. Икономическото ексосъдържание и икономическата ексоформа са категории на състоянието на икономическия ексопредмет* (state
/condition/ of the economic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икономическото ексосъдържание се снема в икономическата ексоформа: икономическата ексоформа е
икономическото ексосъдържание в снет вид. Икономическата ексоформа е
скрита в икономическото ексосъдържание, а икономическото ексосъдържание
[което е първичното (примитивното) и определящото състояние на икономическия ексопредмет] се разкрива чрез икономическата ексоформа [която е вторичното (производното) и решаващото състояние на икономическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Специфично за определеността на икономическото ексосъдържание е неговата взаимозависимост с
икотехномическото ексосъдържание. Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическото и икотехномическото ексосъдържание образуват вид ексоикореномическа област* (exoecorenomic area) (вж. ексоикореномика), която едновременно принадлежи на граничната ексоикономика
(вж. ексоикономика) и на граничната ексоикотехномика (вж. ексоикотехномика). Вж. икономическа ексосъщина и икономическо ексопроявление.
ИКОНОМИЧЕСКО
ЕКСОФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ*
(economic
exophenocontent) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСОЯВЛЕНИЕ* (economic exophenomenon) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икономическото явление;
външна определеност (външно-представена определеност) на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексопредмет [или още външна ексоикономическа определеност* (external
exoeconomic determinancy)]; явление на икономическия ексопредмет; непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност на икономическия ексопредмет и наред с това – опосредствено изразяваща същностната ексоикономическа определеност; една от двете разновидности на икономическото ексопроявление (на икономическата ексофеноформа) и една от двете
разновидности на икономическата ексофеносубстанта (на икономическия ексосубсенс); едно от понятията на ексоикономиката. Икономическото ексоявление е начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икономическата ексосъщност [или още начин на ексоикономическо изразяване* (exoeconomic
expression way)]. Икономическата ексосъщност и икономическото ексоявление
са категории на определеността на икономическия ексопредмет*
(determinancy of the economic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеностт. Икономическата ексосъщност се снема в икономическото ексоявление: икономическото ексоявление е икономическата ексосъщност в снет вид. Специфично за определеността на икономическото ексоявление е неговата взаимозависимост с икотехномическото ексоявление. Взаимните въздействия и взаимообусловеността
между икономическото и икотехномическото ексоявление образуват вид ексоикореномическа област* (exoecorenomic area) (вж. ексоикореномика), която
едновременно принадлежи на граничната ексоикономика (вж. ексоикономика) и на граничната ексоикотехномика (вж. ексоикотехномика). Вж. иконофомическа ексосъщина и икономическо ексопроявление.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ (economic experimentation) –
вж. икономически експеримент и моделно икономическо експериментиране.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ (economic experimentation)
(ки) – във:
евристично моделно икономическо експериментиране;
икономическо експериментиране (вж. икономически експеримент и моделно икономическо експериментиране);
моделно икономическо експериментиране;
управленско моделно икономическо експериментиране.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (economic explication) (ки) – във:
начин на икономическо експлициране (вж. икономически ексституит
и икономически ексститутат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на типично икономическо експлициране (вж. типичен икономически ексститутат и типичен икономически ексституит).
ИКОНОМИЧЕСКО ЕССЪДЪРЖАНИЕ* (economic escontent) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕССЪДЪРЖАНИЕ (economic escontent) (ки) – във:
икономическо ессъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типично икономическо ессъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКО ЕСТЕСТВО* (economic nature), предметно икономическо естество, икономическа природа, (*) – вътрешна реалност (вътрешно-присъща реалност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия
обект и на икономическата система в качеството й на системно отражение на
икономическия обект) (вж. икономическа реалност, същото като икономическа
действителност) [или още вътрешна икономическа реалност* (internal
economic reality)]; естество на икономическия предмет; общо понятие за икономическа субстанция (предметна икономическа субстанция), икономическа
същност (предметна икономическа същност) и икономическо съдържание
(предметно икономическо съдържание): икономическата субстанция, икономическата същност и икономическото съдържание са трите основни разновидности на икономическия естество. Последното представлява или икономическа субстанция, или икономическа същност, или икономическо съдържание.
Начинът на валидизиране (на утвърждаване) на икономическото естество е
икономическата даденост. Икономическото естество и икономическата даденост са категории на реалността на икономическия предмет* (reality of the
economic thing), като в частност представляват относително различни степени
(равнища) на тази реалност. Икономическият естество се снема в икономическата даденост: икономическата даденост е икономическото естество в снет
вид. Икономическата даденост е скрита в икономическото естество, а икономическият естество [която е първичната (примитивната) и определящата реалностото на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическата даденост
[която е вторичната (производната) и решаващата реалност на икономическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидности на икономическото естество са още обектното икономическо естество (естеството
на икономическия обект) и системното икономическо естество (естеството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическата система). Чрез свои подразновидности посочените две класификации се пресичат помежду си. Подразновидности на предметната икономическа субстанция са обектната икономическа субстанция и системната
икономическа субстанция, на предметната икономическа същност – обектната икономическа същност и системната икономическа същност, а на предметното икономическо съдържание – обектното икономическо съдържание и
системното икономическо съдържание. Затова пък подразновидности на
обектното икономическо естество са обектната икономическа субстанция,
обектната икономическа същност и обектното икономическо съдържание, а
подразновидности на системното икономическо естество – системната икономическа субстанция, системната икономическа същност и системното икономическо съдържание. На икономическия естество отговаря понятието за естествено икономическо богатство (natural economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономически естество се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско естество* (consumptionary nature), стопанско естество* (protoeconomic nature), пазарно-икономическо естество* (marketlyeconomic nature) и финансово-пазарно-икономическо естество* (financiallymarketly-economic nature). Общо за всички тях е понятието за поддържащо
естество* (sustenance /sustaining/ nature) (за естество на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ЕСТЕСТВО (economic nature /meaning/) (ки) – във:
икономическо естество;
ингредиентно икономическо естество (вж. тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти);
обектно икономическо естество;
предметно икономическо естество (същото като икономическо естество);
системно икономическо естество.
ИКОНОМИЧЕСКО ЕШАЛОНИЗИРАНЕ (economic echalonization) – същото като ешалонизиране на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО ЗАКЛЮЧВАНЕ (economic closure) (ки) – във:
отношение на икономическо заключване /сключване/.
ИКОНОМИЧЕСКО ЗАТИХВАНЕ (economic attenuation /damping/) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еквивалентен коефициент на икономическо затихване (вж. метод на
хармоничния баланс в икономиката).
ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО (ecocnomic link) (ки) – във:
динамично икономическо звено;
диференциращо икономическо звено (вж. и коригиращо икономическо звено);
инерционно икономическо звено от първи ред;
интегриращо икономическо звено (вж. и коригиращо икономическо звено);
интегро-диференциращо икономическо звено (вж. коригиращо икономическо звено);
коригиращо икономическо звено.
ИКОНОМИЧЕСКО ЗВЕНО ОТ ПЪРВИ РЕД (ecocnomic link for fist sequense) (ки) – във:
инерционно икономическо звено от първи ред.
ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАНИЕ (economic knowledge) – цялостна и систематизирана съвкупност от научни понятия за икономическите предмети и за икономиката като цяло (вж. икономическо понятие), в т.ч. и най-вече – за икономическите закономерности (вж. икономически закон); резултат от икономическото мислене и висш продукт на икономическото познание. Икономическото
знание е натрупано от човечеството в процеса на активното преобразуване на
икономическата действителност и е насочено към нейното по-нататъшно
познание и изменение. Важно място в процеса на получаването, овладяването
и обогатяването на икономическото знание заема системният подход в икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАНИЕ (economic cognition) (ки) – във:
апостериорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
априрорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
дискурсивно икономическо знание;
икономическо знание;
неапостериорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неаприорно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
непосредствано икономическо знание;
опосредствано икономическо знание;
същностно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
трансцендентално икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност);
феноменно икономическо знание (вж. икономическа трансценденталност).
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗВЕЖДАНЕ (economic outgoing) (ки) – във:
начин на икономическо извеждане (вж. икономическа възможност;
икономическа случайност; икономически посибитит; икономически стохастит).
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗИСКВАНЕ (economic requirement) (ки) – във:
външно икономическо изискване (вж. икономическа необходимост;
икономическа случайност; икономически индистит; икономически стохастит);
вътрешно икономическо изискване (вж. икономическа необходимост;
икономическа случайност; икономически индистит; икономически стохастит).
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (economic mapping) (по подразбиране – еднозначно икономическо изображение), снемане на икономически
образ, икономическа функция, – процес на съпоставяне на всеки елемент
(или на елемент от подмножество) от икономическото множество A по някакъв единствен елемент от икономическото множество B. Изписва се като
φ : A → B,
което означава, че е зададено икономическо изображение (посредством икономическия оператор φ) на икономическото множество A в икономическото
множество B, или още, че икономическото изображение φ : A → B действува от
A върху B. В широк смисъл – същото като икономическа функция, под която се
подразбира еднозначна икономическа функция. В строгия смисъл икономическата функция е икономическо изображение на някакво множество в множеството на реалните и комплексните числа. В разглеждания тук контекст терми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нът “изображение” (от руското “отображение”) се разбира в смисъл на процес
на преобразуващо (трансформиращо) изобразяване (т.е. на процес на преобразяване) или още на процес на преобразуващо отразяване, изобщо се разбира в смисъл на преображение, но не и в смисъл на “образ” (който е продукт на
изображението, т.е. на преобразуващото отразяване на първообраза, и следователно изображението е преобразуващо снемане на образ). Изображението (като преображение) не се покрива и с термина “съответствие”, тъй като последното е само един от елементите на изображението (последното освен изображението включва и оператора). Дълбокият философски смисъл на математическото понятие за изображение (преобразуващо отразяване, преобразяване)
може да бъде разкрит чрез термините на теорията на отражението. Чрез теорията на отражението (theory of reverberation) може да се разкрие и връзката между икономическото изображение и икономическата информация като
отразена икономическа подреденост (economic orderedness).
Икономическото изображение (следователно и икономическата функция)
включва (се състои от) две съставки: икономическо съответствие A → B и
икономически оператор φ, който осъществява това съответствие [респ. еднозначното икономическо изображение (следователно и еднозначната икономическа функция) включва (се състои от) две съставки: еднозначно икономическо
съответствие A → B и еднозначен икономически оператор φ, който осъществява това съответствие]. Икономическото изображение може да се представи и
по следния начин. Нека A × B е произведение на икономическите множества A
и B, съставено от подредените двойки (x, y) от икономически елементи (което
може да се означи още като пряко произведение между икономически множества A × B). Тогава посоченото по-горе икономическо изображение φ : A → B
е равносилно на задаването на икономическото подмножество
Kϕ ⊂ ( A × B)
от всички двойки (x, y), за които y = φ (x). Kφ е графика на икономическото
изображение φ : A → B. Икономическото множество A може да се разглежда
като област на определението на икономическото изображение* (definition
range of the economic mapping), а множеството

{ y = ϕ( x), x ∈ A} ⊂ Y
– като област на значенията на икономическото изображение* (values range
of the economic mapping).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на икономическото изображение
Икономическият елемент y = φ (x), където y ∈ B, съпоставен на x, където x
∈ A, е икономически образ на x, а икономическият елемент x е икономически
първообраз на y. Съответствието φ (x) = x задава тъждественото икономическо изображение φ : A → A. Да предположим, че X ⊂ A, Y ⊂ B и φ : A → B, а Y е
множеството от икономически образи на всички x ∈ X. Тогава икономическото
множество Y е икономически образ на X [т.е. Y = φ (X)]. Ако едновременно с
това φ (x) ∉ Y за x ∉ X, тогава икономическото множество X е икономически
първообраз на Y [т.е. X = φ–l (Y)]. При тези предпоставки: първо, ако от x′ ≠ x′′
следва, че ϕ( x′) ≠ ϕ( x′′), тогава φ е инективно икономическо изображение (което отговаря на инективно икономическо съответствие) или още икономическа инекция, което означава взаимноеднозначно икономическо изображение;
второ, ако φ (A) = B, тогава φ е сюрективно икономическо изображение (което
отговаря на сюрективно икономическо съответствие), т.е. е надективно икономическо изображение или още икономическа сюрекция; трето, ако φ
едновременно е инективно и сюрективно изображение, тогава φ е биективно
икономическо изображение (което отговаря на биективно икономическо съответствие), което означава взаимноеднозначно и обратимо икономическо
изображение или още икономическа биекция. При биективното икономическо
изображение съществува обратно биективно икономическо изображение (обратна икономическа биекция) φ–l : B → A, което на всеки икономически образ y
∈ B съпоставя неговия икономически първообраз x ∈ A, при това единствен.
Налице са равни икономически изображения φ и ψ, когато областите на
техните определения съвпадат и φ (x) = ψ (x) за всяко x ∈ A. Тогава съвпадат и
областите на техните значения. Постоянно икономическо изображение φ от A
е налице, когато φ (x) = a за всяко x ∈ A. Стеснение на икономическото изображение φ : A → B върху икономическото подмножество X ⊂ A се нарича
икономическото изображение f, зададено върху X с равенството
f ( x) = ϕ( x), x ∈ X .
То се означава с φA. Разширение на икономическото изображение (или още –
продължение на икономическото изображение) върху E ⊃ A се нарича икономическото изображение F, определено в E и което удовлетворява равенството F(x) = φ (x) за всички x ∈ A.
Да приемем, че съществуват икономическите изображения φ : A → B и ψ :
B → C. Тогава съществува и икономическото изображение φ ° ψ на икономическото множество A в икономическото множество C, което е зададено от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твърдението, че ако x ∈ A, y ∈ φ (x) и z ∈ ψ (x), тогава на икономическия елемент x ∈ A отговаря икономическият елемент z ∈ C. Изразът φ ° ψ е композиция от икономическите изображения φ и ψ. Когато φ и ψ са биективни икономически изображения, тогава φ ° ψ е биективна композиция от икономическите изображения, от което следва, че (φ ° ψ) –l = φ–l ° ψ–l, т.е. че обратната
биективна композиция от икономически изображения е композиция от обратни биективни икономически изображения. Ако φ : A → B е инективно икономическо изображение, тогава φ–l ° φ = eA. Както и обратното, ако φ : A → B, ψ : B
→ A и ψ ° φ = eA, тогава φ е инективно икономическо изображение. Ако φ ° ψ =
eB, тогава φ е сюрективно икономически изображение. Затова пък, ако ψ ° φ =
eA и φ ° ψ = eB, тогава φ и ψ са биективни икономически изображения и те са
обратни едно на друго.
В нестрогия смисъл на всяко икономическо изображение съответствува
обратно икономическо изображение f –1, което поставя в съответствие на всеки икономически образ f(x) неговия първообраз x, т.е. x = f –1(y) = f –1[f(x)]. При
положение че на всеки икономически първообраз от дадено икономическо
множество се съпоставя по един икономически образ, тогава е налице еднозначно икономическо изображение. В случай че при еднозначното икономическо изображение на всеки икономически образ от дадено икономическо множество съответствува по един икономически първообраз, тогава е налице взаимноеднозначно икономическо изображение, както и биективно икономическо
изображение, наричано още взаимноеднозначно и обратимо икономическо
изображение.
Под многозначно икономическо изображение или още – точковомножествено икономическо изображение, се разбира положението, при което
на един елемент от дадено икономическо множество съответствуват повече от
един елемент от друго икономическо множество.
Включване на многозначни икономически изображения* (multi-valued
economic mappings inclusion) {χ1 : A → B} ⊂ {χ2 : A → B} е налице, когато

χ1 ( x ) ⊂ χ 2 ( x )
за всички x ∈ A. За всяко семейство χα : A → B, α ∈ N , може да се определи
обединение на многозначни икономически изображения* (multi-valued
economic mappings union)

U{χα : A → B},

α ∈N
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ако

χ ( x) =

U χ α ( x)

α ∈N

за всички x ∈ A, и сечение на многозначни икономически изображения*
(multi-valued economic mappings section)

I{χα : A → B},

α ∈N

ако

χ ( x) =

I χ α ( x)

α ∈N

за всички x ∈ A. Графиката на многозначното икономическо изображение*
(multi-valued economic mapping diagram /graph/) χ : A → B е икономическото
множество
G (χ) = {( x, y ) ∈ A × B : y ∈ χ( x)}.
Когато икономическото изображение от едно многоизмерно пространство
P се осъществява върху друго многоизмерно пространство R, е налице икономическа вектор-функция, която е разновидност на икономическо изображение.
Нека a и b са две икономически вектор-функции, които отговарят на условията
L(a + b) = L(a) + L(b) и L(ka) = kL(a),
където k е реално число скалар. Това е линейно икономическо изображение
(или още линеен икономически оператор) L. Под ядро на линейното икономическо изображение се разбира множеството от икономически елементи от
многоизмерното пространство P, образът на които при линейно изображение е
нулево пространство R. То се означава с Ker L. Вж. също непрекъснато икономическо изображение.

Съотношения между сюрективното, инективното и биективното икономическо изображение
По-долу се проследяват съотношенията между сюрективното, инективното и биективното еднозначно икономическо изображение f : A → B на икономическото множество A в икономическото множество B с икономически оператор f. Приемаме, че областта на определението на икономическото изображение съвпада с множеството A, а областта на значенията на икономическото
изображение в общия случай е подмножество на множеството B. На всеки
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------елемент от множеството A може да съответствува само един елемент от множеството B. За да се демонстрират различията между разновидностите на икономическото изображение, са използвани различни обхвати на икономическите множества A и B. Елементите на A са означени с кръгчета, а елементите на B
– с квадратчета.
На фиг. 1 е представено сюрективно икономическо изображение. При него всеки елемент на икономическото множество B е образ поне на един елемент на икономическото множество A, така че B е напълно покрито от A. Затова областта на значенията на сюрективното икономическо изображение покрива изцяло множеството B.

A

B

Фиг. 1. Сюрективно икономическо
изображение

На фиг. 2 е представено несюрективно икономическо изображение* (nonsurjective economic mapping). При него не всеки елемент на икономическото
множество B е образ поне на един елемент на икономическото множество A,
така че B не е напълно покрито от A. Затова областта на значенията на несюрективното икономическо изображение не покрива изцяло множеството B.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

B

Фиг. 2. Несюрективно икономическо
изображение

На фиг. 3 е представено инективно икономическо изображение. При него на
всеки елемент на икономическото множество A се съпоставя един и само един
елемент на икономическото множество B, така че B може да е напълно, но може и да не напълно покрито от A. Затова областта на значенията на инективното икономическо изображение само като частен случай покрива изцяло множеството B.

A

B

Фиг. 3. Инективно икономическо
изображение

На фиг. 4 е представено неинективно икономическо изображение* (noninjective economic mapping). При него не всеки елемент на икономическото
множество B е образ само на един елемент на икономическото множество A,
така че B може да е напълно, но може и да не напълно покрито от A. Затова
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------областта на значенията на неинективното икономическо изображение само като частен случай покрива изцяло множеството B.

A

B

Фиг. 4. Неинективно икономическо
изображение

На фиг. 5 е представено биективно икономическо изображение. То е едновременно сюрективно и инективно икономическо изображение. При него на всеки
елемент на икономическото множество A се съпоставя един и само един елемент на икономическото множество B, като всеки елемент на икономическото
множество B е образ поне на един елемент на икономическото множество A,
така че B е напълно покрито от A. Затова областта на значенията на биективното икономическо изображение покрива изцяло множеството B.

A

B

Фиг. 5. Биективно икономическо
изображение

На фиг. 6 е представено небиективно икономическо изображение* (nonbijective economic mapping). То или не е сюрективно, или не е инективно, или
не е едновременно сюрективно и инективно икономическо изображение.
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A

B

Фиг. 6. Небиективно икономическо
изображение

Инективното икономическо изображение има две основни разновидности –
сюрективна и несюрективна. Сюрективното инективно икономическо изображение е биективното икономическо изображение, показано по-горе. На фиг. 7
е представено несюрективното инективно икономическо изображение*
(non-surjective injective economic mapping). То едновременно е инективно и несюрективно (значи също и небиективно) икономическо изображение.

A

B

Фиг. 7. Несюрективно инективно
икономическо изображение

Сюрективното икономическо изображение също има две основни разновидности – инективна и неинективна. Инективното сюрективно икономическо
изображение отново е биективното икономическо изображение, показано погоре. На фиг. 8 е представено неинективното сюрективно икономическо
изображение* (non-injective surjective economic mapping). То едновременно е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сюрективно и неинективно (значи също и небиективно) икономическо изображение.

A

B

Фиг. 8. Неинективно сюрективно
икономическо изображение

На фиг. 9 е представено несюрективно и неинективно икономическо изображение* (non-surjective non-injective economic mapping). То едновременно е
несюрективно и неинективно (значи отново и небиективно) икономическо
изображение.

A

B

Фиг. 9. Несюрективно и неинективно
икономическо изображение

Нека с {M-0} да означим множеството на всички възможни икономически
изображения f : A → B на икономическото множество A в икономическото
множество B с икономически оператор f, както това е показано на фиг. 10. В
тези рамки с останалите символи са означени множествата на различните видове икономически изображения, като цифрата в символа съвпада с номера на
съответната фигура. По-специално: {M-1} е множеството на сюрективните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически изображения, {M-3} е множеството на инективните икономически изображения, {M-5} е множеството на биективните икономически изображения, {M-7} е множеството на несюрективните инективни икономически
изображения, {M-8} е множеството на неинективните сюрективни икономически изображения, {M-9} е множеството на несюрективните и неинективни
икономически изображения. Не е трудно да се установи, че: (1) множеството
{M-2} на несюрективните икономически изображения е обединение от множеството {M-7} на несюрективните инективни икономически изображения и
множеството {M-9} на несюрективните и неинективни икономически изображения; (2) множеството {M-4} на неинективните икономически изображения е
обединение от множеството {M-8} на неинективните сюрективни икономически изображения и множеството {M-9} на несюрективните и неинективни
икономически изображения; (3) множеството {M-6} на небиективните икономически изображения е обединение от множеството {M-7} на несюрективните
инективни икономически изображения, множеството {M-8} на неинективните
сюрективни икономически изображения и множеството {M-9} на несюрективните и неинективни икономически изображения; (4) множеството {M-3} на
инективните икономически изображения е обединение от множеството {M-5}
на биективните икономически изображения и множеството {M-7} на несюрективните инективни икономически изображения; (5) множеството {M-1} на сюрективните икономически изображения е обединение от множеството {M-5}
на биективните икономически изображения и множеството {M-8} на неинективните сюрективни икономически изображения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------{M-0}
{M-3}
{M-7}
{M-5}
{M-1}
{M-8}

{M-9}

Фиг. 10. Зависимости между сюрективното, инективното и биективното икономическо изображение

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо изображение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско изображение* (consumptionary mapping),
стопанско изображение* (protoeconomic mapping), пазарно-икономическо
изображение*
(marketly-economic
mapping)
и
финансово-пазарноикономическо изображение* (financially-marketly-economic mapping). Общо
за всички тях е понятието за поддържащо изображение* (sustenance
/sustaining/ mapping) (за изображение на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (economic mapping) (ки) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо изображение (вж. абстрактна
ингредиентна икономическа система);
автоматно икономическо изображение (вж. функция на икономическия
автомат, алгебра на икономическите автомати и начини на задаване на икономическите автомати);
биективна композиция от икономически изображения;
биективно изометрично икономическо изображение (същото като икономическа изометрия);
биективно икономическо изображение;
бикомпактно икономическо изображение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бифакторно икономическо изображение;
взаимноеднозначно и обратимо икономическо изображение (същото като
биективно икономическо изображение);
взаимноеднозначно икономическо изображение;
включване на многозначни икономически изображения (вж. икономическо изображение);
възпроизводствено икономическо изображение (вж. възпроизводствена
икономическа система);
вътрешно икономическо изображение;
графика на многозначното икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
двустранно икономическо изображение на Лаплас, П. (вж. синтезиране на линейна оптимална стохастична икономическа система);
диференцируемо икономическо изображение;
еднозначно икономическо изображение;
естествено икономическо изображение (вж. икономическо разбиване);
запазващо нормата линейно продължение на икономическото изображение (вж. линейно продължение на икономическото изображение);
затворено икономическо изображение;
измеримо икономическо изображение;
изометрично икономическо изображение;
изотонно икономическо изображение;
икономическо изображение на x в y;
икономическо изображение;
ингредиентно икономическо изображение (вж. ингредиентна икономическа система);
инективно изометрично икономическо изображение (подразбира се като
изометрично икономическо изображение);
инективно икономическо изображение;
компактно икономическо изображение (вж. компактен икономически
оператор);
композиция от икономически изображения;
крайно икономическо изображение (вж. крайнократно икономическо
изображение);
крайнократно икономическо изображение;
линейно изометрично икономическо изображение (вж. изометрично
икономическо изображение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линейно икономическо изображение;
линейно продължение на икономическото изображение;
многозначно икономическо изображение;
монотонно икономическо изображение (същото като изотонно икономическо изображение);
напълно-затворено икономическо изображение;
напълно-непрекъснато икономическо изображение (вж. напълнонепрекъснат икономически оператор);
небиективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
неинективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
неинективно сюрективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
непрекъснато икономическо изображение;
неразложимо икономическо изображение;
несходствено икономическо изображение;
несюрективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
несюрективно инективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
несюрективно неинективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
обединение на многозначни икономически изображения (вж. икономическо изображение);
обективно икономическо изображение;
обективно несходствено икономическо изображение;
обективно сходствено икономическо изображение;
област на значенията на икономическото изображение (вж. икономическо изображение);
област на определението на икономическото изображение (вж. икономическо изображение);
обратна биективна композиция от икономически изображения;
обратно биективно икономическо изображение;
обратно икономическо изображение;
отворено икономическо изображение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------покриващо икономическо изображение (същото като сюрективна икономическа функция);
положително икономическо изображение (възприема се за същото като
положителен икономически оператор);
постоянно икономическо изображение;
принцип на уплътняващите икономически изображения (вж. метод
на последователните приближения);
продължение на икономическото изображение (същото като разширение
на икономическото изображение);
равни икономически изображения;
равномерно-непрекъснато икономическо изображение (същото като равномерно-непрекъсната икономическа функция; вж. и непрекъсната
икономическа функция);
разширение на икономическото изображение;
ресурсно-субстанциално икономическо изображение (вж. ресурсносубстанциална икономическа система);
сечение на многозначни икономически изображения (вж. икономическо изображение);
стеснение на икономическото изображение;
субективно икономическо изображение;
субективно несходствено икономическо изображение;
субективно сходствено икономическо изображение;
сходствено икономическо изображение;
съвършено икономическо изображение;
същностно-стратификационно икономическо изображение (вж. същностно-стратифицирана икономическа система);
сюрективно икономическо изображение;
топологичено-еквивалентно икономическо изображение (вж. вътрешно икономическо изображение);
топологично икономическо изображение (същото като икономически хомеоморфизъм);
топологично пространство на икономическите изображения;
точково-множествено икономическо изображение (същото като многозначно икономическо изображение);
трансверсални едно към друго икономически изображения (вж. икономическа трансверсалонст);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансверсално икономическо изображение (вж. икономическа трансверсалонст);
тъждествено икономическо изображение;
факторно икономическо изображение;
холоморфно икономическо изображение;
хомотопни икономически изображения (вж. икономическа хомотопия);
ядро на линейното икономическо изображение.
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА X В Y (economic mapping X in Y) –
икономическо изображение f : X → Y от икономическото множество X към
икономическото множество Y, при което областта на определението на икономическата функция f : X → Y, означена с Df, съвпада с икономическото
множество X, т.е. Df = X. Тогава f ( X ) ⊆ Y , където f(X) е образ на икономическото множество X.
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОЛИРАНЕ* (economic isolating /separation/) – същото
като изолиране на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОЛИРАНЕ (economic separation) (ки) – във:
икономическо изолиране (същото като изолиране на икономическата система);
начин на икономическо изолиране (вж. икономическа необходимост;
икономическа случайност; икономически индистит; икономически стохастит).
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗПИТАНИЕ (economic trial) (ки) – във:
стохастично икономическо изпитание.
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗРАЗЯВАНЕ (economic expression) (ки) – във:
начин на икономическо изразяване (вж. икономическо явление).
ИКОНОМИЧЕСКО ИЗЯВЯВАНЕ (economic expressing) (ки) – във:
начин на икономическо изявяване (вж. икономическо проявление).
ИКОНОМИЧЕСКО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ* (economic intensioning) (*) –
икономически процес (1) на преобразуване (на трансформиране) на изходен
икономически ингредиент във входен икономически ингредиент в дадена експлицитно-дефинирана стратифицирана икономическа система* (explicitlydefined stratified economic system) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система) или (2) на преобразуване (на трансформиране) на входен икономически ингредиент във изходен икономически ингредиент в дадена
имплицитно-дефинирана стратифицирана икономическа система*
(implicitly-defined stratified economic system) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). И в двата случая икономическият експлициент (вж. икономически стратификатор) се интензионира в икономическия имплициент (също) (вж. икономическа опредметеност). Икономическото интензиониране е обратно действие на икономическото опредметяване (т.е. е икономическо разпредметяване). Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост се разграничават такива разновидности на
икономическото интензиониране като диспозиционно икономическо интензиониране (същото като същностно интензиониране на икономическото явление),
специфичностно икономическо интензиониране* (specificitical economic
intensioning), проявено икономическо интензиониране* (manifested economic
intensioning), същинно икономическо интензиониране* (matteral economic
intensioning), консидерно икономическо интензиониране* (considerational
economic intensioning), характеристично икономическо интензиониране*
(characteristic economic intensioning) и други. Когато не е посочено друго, под
икономическо интензиониране обикновено се подразбира диспозиционното
икономическо интензиониране.
ИКОНОМИЧЕСКО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ (economic intensioning) (ки) –
във:
диспозиционно икономическо интензиониране (същото като същностно
интензиониране на икономическото явление);
еластичност на икономическата същност към мащаба на икономическото интензиониране;
икономическо интензиониране;
коефициент на мащаба на икономическото интензиониране (вж. мащаб на икономическото интензиониране и продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране);
мащаб на икономическото интензиониране;
продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране;
продуктова интензивност на полезностното икономическо интензиониране;
продуктова интензивност на стойностното икономическо интензиониране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО КАЧЕСТВО (economic quality), предметно икономическо качество, (*) – икономическа категория, която отразява неотделимостта
от битието на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на
икономическата система като системно отражение на икономическия обект в
човешкото съзнание) от неговата същностна определеност (вж. икономическа
същност), благодарение на което той е именно този, а не друг икономически
предмет (обект или система) (вж. икономически квалитит). Икономическото
качество отразява устойчивото взаимоотношение между съставните елементи
на икономическия предмет, което едновременно характеризира неговата специфика и характер (вж. специфика на икономическата система и характер на
икономическата система), даващи възможност той да бъде отличаван от друг
предмет. Благодарение на качеството всеки икономически предмет съществува
и се схваща като нещо отграничено от другите предмети. Заедно с това обаче
икономическото качество изразява и онова общо, което характеризира даден
икономически клас от еднородни икономически предмети (обекти или системи). Всеки икономически предмет постоянно се променя, но заедно с това той
притежава и някаква устойчивост, която се изразява и като негова качествена
определеност. Икономическото качество се разкрива в съвкупността от свойства на икономическия предмет. Под икономическо свойство трябва да се разбира начинът на проявление на дадена страна от качествената определеност на
икономическия предмет по отношение на други предмети, с които той влиза
във взаимодействие. Свойството на икономическия предмет се състои в това
той да предизвика в друг предмет едно или друго действие и по своеобразен
начин (оглеждайки се в другия предмет) да разкрие себе си в това действие.
Икономическият предмет се намира в безкрайни връзки със заобикалящата го
среда и затова той притежава безкрайно множество от свойства. Така че опитът да се определи икономическото качество като пълна съвкупност от икономически свойства на предмета е безнадежден. От друга страна икономическото качество не се свежда и до някакво отделно свойство на икономическия
предмет. Икономическото качество изразява цялостната характеристика на
функционалното единство на неговите съществени свойства, неговата вътрешна и външна определеност, относителната му устойчивост, различието му от
останалите предмети. Нито един икономически предмет не се свежда до съвкупността от своите свойства, а той е само техен носител.
Качествената характеристика на икономическия предмет зависи най-вече
от неговата структура, от характера на връзките между неговите елементи в
цялост и от техните свойства. Икономическото качество се свежда предимно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------до икономическата структура и затова неговото изменение е обусловено от
пренастройването на предметните икономически връзки и от измененията в
самите предметни икономически елементи. Промяната на икономическото качество настъпва когато количествените изменения надхвърлят предметната
икономическата мяра (когато нарушат икономическия хомеостазис) (вж.
икономическа мяра) и това означава, че даденият икономически предмет се
превръща в друг (вж. катастрофа на икономическата система). Качествените изменения могат да се извършват на различни равнища: те могат да бъдат
свързани с изменението на това, което е специфично за дадения икономически
предмет или пък за всички икономически предмети от даден клас. Освен това
качествените изменения могат да засегнат както дълбоката същност на икономическия предмет, така и вариациите на неговото съществуване, изразяващи
се в една или друга икономическа форма (предметна икономическа форма)
или икономическо явление (предметно икономическо явление) [изобщо – едно
или друго икономическо проявление) (предметно икономическо проявление)].
Основни разновидности на икономическото качество са обектното икономическо качество (качеството на икономическия обект) и системното икономическо качество (качеството на икономическата система).
Икономическото качество е вътрешната хомеостатичност (вътрешноприсъщата хомеостатичност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система) [или още вътрешна икономическа хомеостатичност* (internal economic homeostaticality)]; то е качество на
икономическия предмет (и качество на количеството на икономическия предмет). Начинът на метристиране (на количествено съществуване) на икономическото качество е икономическото количество. Икономическото качество
и икономическото количество са категории на хомеостатичността на икономическия предмет* (homeostaticality of the economic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на това състояние.
Чрез икономическата мярка икономическото качество се снема в икономическото количество: икономическото количество е икономическото качество в
снет вид. Икономическото съдържание е скрито в икономическото качество, а
икономическото качество [което е първичното (примитивното) и определящото хомеостатичността на икономическия предмет] се разкрива чрез икономическото количество [която е вторичната (производната) и решаващата хомеостатичност на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). На него отговаря понятието за качествено икономическо богатство* (qualititative economic wealth).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икономическо качество* (individual
economic quality), фирмено икономическо качество* (firm economic quality),
обществено икономическо качество* (social economic quality) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикономическо качество* (microeconomic quality), мезоикономическо качество*
(mesoeconomic quality), макроикономическо качество* (macroeconomic
quality).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо качество се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско качество* (consumptionary quality), стопанско качество* (protoeconomic quality), пазарно-икономическо качество* (marketlyeconomic quality) и финансово-пазарно-икономическо качество* (financiallymarketly-economic quality). Общо за всички тях е понятието за поддържащо
качество* (sustenance /sustaining/ quality) (за качество при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО КАЧЕСТВО (economic quality) (ки) – във:
икономическо качество;
обектно икономическо качество;
предметно икономическо качество (същото като икономическо качество);
системно икономическо качество;
функция на икономическото качество (вж. задача на икономическата
оптимизация).
ИКОНОМИЧЕСКО КВАНТУВАНЕ (economic quantization), квантуване в
икономическата система, – преобразуване на икономически сигнали (на сигнали, респ. на икономически въздействия, получавани от определена икономическа система или преминаващи през нея) от непрекъсната в дискретна форма; процес на осъществяване на икономическа дискретизация. Могат да бъдат
разграничени квантуване в икономическата система по време, квантуване в
икономическата система по равнище и икономическо квантуване едновременно по време и по равнище.
ИКОНОМИЧЕСКО КВАНТУВАНЕ (economic quantization) (ки) – във:
икономическо квантуване;
икономическо квантуване по време (същото като квантуване в икономическата система по време);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо квантуване по равнище (същото като квантуване в икономическата система по равнище);
икономическо квантуване със случаен период (същото като квантуване
със случаен период в икономическата система);
интервал на икономическото квантуване;
период на икономическото квантуване;
равнище на икономическото квантуване;
стъпка на икономическото квантуване;
шум на икономическото квантуване.
ИКОНОМИЧЕСКО КВАНТУВАНЕ ПО ВРЕМЕ (economic time-quantization
/sampling/) – същото като квантуване в икономическата система по време.
ИКОНОМИЧЕСКО КВАНТУВАНЕ ПО РАВНИЩЕ (economic levelquantization) – същото като квантуване в икономическата система по равнище.
ИКОНОМИЧЕСКО КВАНТУВАНЕ СЪС СЛУЧАЕН ПЕРИОД (economic
quantization with random period) – същото като квантуване със случаен период в
икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО КОЛЕБАНИЕ (economic oscillation), колебание на
икономическата система, трептене на икономическата система, икономическо трептене, – сменящо своята посока и притежаващо определена степен
на повтаряемост движение на изходна (респ. на вътрешна) координата на колебателна икономическа система (на нейно изходно икономическо въздействие,
респ. на нейно вътрешно икономическо въздействие) около някакво средно
нейно значение, което е определено за даден интервал на реална (действителна) променлива (аргумент, който е времето или друга променлива), по отношение на която се съпоставя изходната координата. Средното значение на изходното, респ. на вътрешното, икономическо въздействие (изобщо на състоятелното икономическо въздействие, което участвува във формирането на
състоянието на икономическата система) е постоянно за възприетия интервал при стационарни икономически системи и променливо за този интервал
при нестационарни икономически системи. Вж. колебателен икономически
процес и колебателна икономическа система. Разграничават се: времево икономическо колебание и невремево икономическо колебание, периодично икономическо колебание, хармонично икономическо колебание, почти периодично
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо колебание, непериодично икономическо колебание, затихващо
икономическо колебание, незатихващо икономическо колебание, собствено
икономическо колебание и други.
ИКОНОМИЧЕСКО КОЛЕБАНИЕ (economic oscillation) (ки) – във:
времево икономическо колебание;
затихващи икономически колебания (същото като затихващи колебания
на икономическата система);
затихващо синусоидално икономическо колебание;
икономическо колебание;
коефициент на затихването на икономическите колебания (вж. неприодичен колебателен икономически процес);
нарастващо синусоидално икономическо колебание;
невремево икономическо колебание;
незатихващи икономически колебания (същото като собствени колебания
на икономическата система);
непериодично икономическо колебание;
нехармонично икономическо колебание (вж. биене на икономическата
система);
относителен коефициент на погасяване на икономическите колебания;
периодично икономическо колебание;
почти-периодично икономическо колебание;
принудително икономическо колебание;
свободни икономически колебания (същото като собствени колебания на
икономическата система);
собствени икономически колебания (същото като собствени колебания на
икономическата система);
синусоидално икономическо колебание (същото като хармонично икономическо колебание);
хармонично икономическо колебание.
ИКОНОМИЧЕСКО КОЛИЧЕСТВО (economic quantity), предметно икономическо количество, (*) – икономическа категория, която отразява външно,
формално взаимоотношение на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система като негово системно отражение в
човешкото съзнание) или на неговите части, а също така и свойства, свързани
с тяхната величина, брой, степен на проявление на едно или друго свойство
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономически квантитит). Изразява мощността на икономическото
множество, представляващо по определен начин икономическия предмет
(икономическия обект или икономическата система). Разглежда се още като
пространствена (невремева или времева) определеност на икономическия
предмет (в метричното икономическо пространство). Ако се перефразира
Хегел, може да се твърди, че икономическото количество е “равнодушната”
страна на икономическото качество. За да се установи количествената определеност на икономическия предмет, съставящите го икономически компоненти се сравняват с определен еталон, наречен икономическа мярка [предметна
икономическа мярка* (thing economic measure)]. Процесът на икономическото
познание се движи в посока от изследването на икономическото качество към
икономическото количество на предмета и след това към количественокачествен икономически синтез (вж. математически метод в марксистката
политическа икономия). Икономическото количество се намира в диалектическо единство с икономическото качество. Това единство е икономическата
мяра [предметната икономическа мяра (thing limitary economic measure)],
формалният израз на която е икономическият хомеостазис. Изменението на
количествената определеност на икономическите предмети до определена граница (до предметната мяра) не предизвиква промяна в тяхното качество. След
тази граница количествените изменения нарушават икономическия хомеостазис и пораждат качествени изменения в икономическите предмети (предметните количествените изменения в икономиката преминават в качествени),
включително могат да доведат и до тяхното разрушаване (вж. катастрофа на
икономическата система). Основни разновидности на икономическото количество са обектното икономическо количество (количестното на икономическия обект) и системното икономическо количество (количестното на икономическата система).
Икономическото количество е външната хомеостатичност (външнопредставената хомеостатичност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система) [или още външна икономическа хомеостатичност* (external economic homeostaticality)] и е начин на
метристиране (на количествено съществуване) на икономическото качество
(на качеството на икономическия предмет) [или още начин на икономическо
метристиране (economic metristizing way)]; то е количество на икономическото качество (и количество на качеството на икономическия предмет). Икономическото количество е един от начините на съхраняване на икономическия
хомеостазис. Икономическото качество и икономическото количество са кате-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гории на хомеостатичността на икономическия предмет* (homeostaticality
of the economic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това състояние. Посредством икономическата мярка
икономическото качество се снема в икономическото количество: икономическото количество е икономическото качество в снет вид. На него отговаря
понятието за количествено икономическо богатство* (quantitative economic
wealth).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икономическо количество* (individual
economic quantity), фирмено икономическо количество* (firm economic
quantity), обществено икономическо количество* (social economic quantity) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикономическо количество* (microeconomic quantity), мезоикономическо количество* (mesoeconomic quantity), макроикономическо количество*
(macroeconomic quantity).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо количество се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско количество* (consumptionary quantity),
стопанско количество* (protoeconomic quantity), пазарно-икономическо количество* (marketly-economic quantity) и финансово-пазарно-икономическо
количество* (financially-marketly-economic quantity). Общо за всички тях е
понятието за поддържащо количество* (sustenance /sustaining/ quantity) (за
количество при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО КОЛИЧЕСТВО (economic quantity) (ки) – във:
икономическо каличество;
обектно икономическо количество;
предметно икономическо количество (същото като икономическо количество);
системно икономическо количество (същото като икономическо количество).
ИКОНОМИЧЕСКО МАКРОПРОЕКТИРАНЕ (economic macroprojection) –
същото като макропроектиране на икономически системи. Вж. и икономическа системотехника.
ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАОТНОШЕНИЕ* (economic metarelation) (*) – отношение между икономически отношения (метарелации) в дадена икономичес93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка система; общо понятие за вътрешни икономически метаотношения и външни икономически метаотношения. Вж. обектност на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАОТНОШЕНИЕ (economic metarelation) (ки) –
във:
външни икономически метаотношения;
вътрешни икономически метаотношения;
икономическо метаотношение.
ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (economic metaregulation), икономическо регулиране на икономическия регулатор, косвено икономическо регулиране, (*) – икономическо регулиране на регулиращата икономическа подсистема R на системата за икономическо регулиране (на регулаторната икономическа система) S; регулиране на оператора за обратна
икономическа връзка R (на оператора на регулиращата подсистема R). Представлява още косвено икономическо регулиране, т.е. то е опосредствувано регулиране на регулируемата икономическа подсистема T на системата S. Специфичното за икономическото метарегулиране е, че се извършва чрез пряко регулиране на регулатора на системата на прякото икономическо регулиране S.
За разлика от него при прякото икономическо регулиране обект на непосредствено регулиране са икономическите потоци (входните икономически въздействия и изходните икономически въздействия), преминаващи през (и трансформирани от) системата на прякото регулиране S. Под икономическо метарегулиране обикновено се разбира икономическото регулиране на регулиращата
подсистема на двуравнищната система за икономическо регулиране. При метарегулирането операторът за обратна икономическа връзка (икономическият
регулатор) R не е просто предварително зададен, а, първо, е произведен от допълнително вътрешно въздействие на една друга, регулаторно-индуцираща
(регулаторно-създаваща, регулаторно-регулираща) икономическа система (с
операторно уравнение R = Qy) (фиг. 1) или, второ, е произведен от допълнително външно въздействие също на една друга регулаторно-индуцираща (регулаторно-създаваща, регулаторно-регулираща) икономическа система (с операторно уравнение R = QU) (фиг. 2). Това са двата основни варианта на икономическото регулиране на икономическия регулатор, което се означава с понятието за икономическо метарегулиране. Регулаторно-индуциращата икономическа система, която чрез своето функциониране осъществява икономическото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метарегулиране, се означава като метарегулираща икономическа система
MR. В операторните уравнения R = Qy и R = QU на нейните два основни варианта величините y и U са входовете на тези варианти, като y е и изход на двуравнищната система за икономическо регулиране S, а Q е операторът за права икономическа връзка на системата MR. Има две основни класификации на
икономическото метарегулиране. Според едната неговите разновидности са
ендогенното икономическо метарегулиране и екзогенното икономическо метарегулиране, а според другата – нерегулируемото икономическо метарегулиране и регулируемото икономическо метарегулиране.
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Фиг. 1. Блок схема на метарегулаторна икономическа система M с
нерегулируемо ендогенно метарегулиране
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Фиг. 2. Блок схема на метарегулаторна икономическа система M
с нерегулируемо екзогенно метарегулиране

ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (economic metaregulation) (ки) –
във:
екзогенно икономическо метарегулиране;
ендогенно икономическо метарегулиране;
икономическо метарегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нерегулируемо екзогенно икономическо метарегулиране;
нерегулируемо ендогенно икономическо метарегулиране;
нерегулируемо икономическо метарегулиране;
регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране;
регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране;
регулируемо икономическо метарегулиране;
система на екзогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с екзогенно метарегулиране);
система на ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с ендогенно метарегулиране);
система на икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система);
система на нерегулируемо екзогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с нерегулируемо екзогенно
метарегулиране);
система на нерегулируемо ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с нерегулируемо ендогенно метарегулиране);
система на нерегулируемо икономическо метарегулиране (същото като
метарегулаторна икономическа система с нерегулируемо метарегулиране);
система на регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране (същото
като метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране);
система на регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране);
система на регулируемо икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо метарегулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАУПРАВЛЕНИЕ (economic metamanagement
/metacontrol/), управление на икономическото управление, управление на
системата за икономическо управление, метауправление на икономическата система, – процес на управление на системата за икономическо управление в дадена икономическа система. Извършва се от метасистемата за
икономическо управление. Основна негова функция е постоянното усъвършенствуване на системата за икономическо управление. В икономическата кибернетика се отделя специално внимание на икономическото метауправление.
96

655

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Чрез него се осъществява вътрешно (в системата) ефикасно функциониране и
усъвършенствуване на управлението, докато самото управление осигурява
ефективно функциониране на икономическата система. Метауправлението извършва и съгласуване между системите на управлението. Разграничават се
стационарен и динамичен режим на метауправлението, т.е. възможността да се
осъществяват стационарно и динамично икономическо метауправление. При
стационарното икономическо метауправление се съгласува дейността на
действуващите системи за икономическо управление, а при динамичното икономическо метауправление се усъвършенствува системата за икономическо
управление. Информационният механизъм, който осигурява възпроизводството на структурата на икономическото управление и на нейните принципи и
процеси на обучение, е социално-икономическият генотип. Социалноикономическият генопит е ядрото на икономическото метауправление. Чрез
него се извършва социалното наследяване и изменчивост на системата за икономическо управление. Генотипът включва правила, норми, указания и инструкции, отнасящи се до системата за икономическо управление. Обективната
му основа е възпроизводството на обществените и икономическите отношения. Той формира основите на икономическия механизъм (например на пазарния механизъм), чиято информационна структура изпълва със съдържание
контурите на икономическото управление. Генопипът създава правила за стопанисване и маркетинг чрез формирането на структурата и обособяването на
принципите на съответния икономически механизъм.1
1

Относно икономическото метауправление и социално-икономическия генотип като
негово ядро по-подробно вж.: Кобринский, Н. Е., Майминас, Е. З., Смирнов, А. Д.
Экономическая кибернетика. Издательство “Экономика”, М., 1982, с. 349-356.

ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАУПРАВЛЕНИЕ (economic metamanagement
/metacontrol/) (ки) – във:
динамично икономическо метауправление;
икономическо метауправление;
модел на цикъла на икономическото метауправление (вж. цикъл на
икономическото метауправление);
стационарно икономическо метауправление;
цикъл на икономическото метауправление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО МЕТРИЗИРАНЕ (economic metrization) (ки) – във:
естествено топологично икономическо метризиране (същото като естествено метризиране на топологичното икономическо пространство);
неестествено топологично икономическо метризиране (същото като неестествено метризиране на топологичното икономическо пространство);
топологично икономическо метризиране (същото като метризиране на
топологичното икономическо пространство).
ИКОНОМИЧЕСКО МЕТРИСТИРАНЕ (metristizing way) (ки) – във:
начин на икономическо метристиране (вж. икономическо количество).
ИКОНОМИЧЕСКО МИКРОПРОЕКТИРАНЕ (economic microprojection) –
същото като микропроектиране на икономически системи. Вж. и икономическа системотехника.
ИКОНОМИЧЕСКО МИСЛЕНЕ (economic trought /thinking/) – отделяне в
човешкото съзнание на определени страни и свойства на отразяваните в него
икономически предмети (в т.ч. икономически обекти, икономически системи,
икономически явления, икономически процеси и т.н.) (вж. икономическо отражение) и поставяне на тези страни и свойства в съответствуващи икономически отношения и икономически връзки с цел получаването на ново икономическо знание за предметите. В процеса на икономическото познание икономическото мислене възниква върху основата на определени чувствени образи и
представи за икономиката, но не се свежда до тях, нито е проста съвкупност от
тях. Икономическото мислене е качествено нова (в сравнение с чувственото
възприятие) форма на икономическото познание – то е логическо икономическо познание, което е опосредствано (чрез оперирането с икономическите понятия) познание. Икономическото мислене, в отличие от чувственото отражение, отразява не само единичните икономически предмети и единичните икономически свойства, но е и отражение на свойствата, които се явяват общи и
съществени за много икономически предмети (вж. икономическа същност,
съществен икономически признак, всеобщо в икономиката). Знанието за общите и съществените икономически свойства дава възможност да се предвидят
какви изменения ще настъпят в даден икономически предмет или клас от икономически предмети в резултат на възникването на нови условия. Икономическото мислене като логическа степен на икономическото познание постига
своята цел – получаването на ново икономическо знание – и като прилага системния подход в икономиката. Идентичното икономическо мислене (а не
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото псевдомислене) е винаги системно и системиращо икономическо мислене (вж. икономическо системиране).

ИКОНОМИЧЕСКО МИСЛЕНЕ (economic trought /thinking/) (ки) – във:
екстензионално икономическо мислене;
икономическо мислене;
интензионално икономическо мислене.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ (economic manifold /diversity/) (І) –
същото като многообразие на икономическата система. Обобщаващо понятие
за структурно икономическо многообразие и поведенческо икономическо многообразие.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ* (economic manifold /diversity/) (ІІ) –
икономическо множество (респ. интерпретирано като икономическа система),
което има определен топологичен, хомологичен или някакъв друг строеж (построение, устройство) в числовото пространство Rn или в друго линейно
/векторно/ икономическо пространство (като например повърхнините на безразличието, в т.ч. и кривите на безразличието, границата на производствените
възможности, бюджетните линии и т.н.). В основата на общото понятие за
икономическо многообразие стои това за топологичното икономическо многообразие. То е топологично икономическо пространство, всяка точка на което има околност χ и икономически хомоморфизъм ϕ : χ → U по отношение на
област в Rn или в полупространство на Rn. Тук хомоморфизмът φ може да се
интерпретира като локална икономическа параметризация* (local economic
parametrization) на околността χ.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ (economic manifold /diversity/) (ки) –
във:
алгебрично икономическо многообразие;
афинно икономическо многообразие;
дифеоморфно икономическо многообразие (вж. икономически дифеоморфизъм);
диференцируемо икономическо многообразие
допирателно икономическо многообразие (вж. икономическа повърхнина и икономическа хиперповърхнина);
икономическо многообразие (І) (същото като многообразие на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо многообразие (ІІ);
инвариантно икономическо многообразие;
линейно икономическо многообразие;
многообразие на икономическата система;
неразложимо икономическо многообразие;
ортогонално линейно икономическо многообразие (вж. хилбертово
икономическо пространство);
принцип на необходимото икономическо многообразие;
риманово икономическо многообразие;
структурно икономическо многообразие (същото като многообразие на
структурата на икономическата система);
топологично икономическо многообразие (същото като локално евклидово
икономическо пространство) (вж. и диференцируемо икономическо многообразие);
финслерово икономическо многообразие.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОГОБРАЗИЕ ПО ФИНСЛЕР, П.* (economic
manifold according to Finsler) – същото като финслерово икономическо многообразие.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (economic set), икономическа съвкупност, – икономическо понятие, което се въвежда аксиоматично и не може
да бъде определено чрез други по-елементарни понятия, т.е. не подлежи на логическо определение (вж. множество). Разглежда се като съвкупност от икономически елементи (като икономическа съвкупност), свързани в някакво
единство или цялост. Икономическите елементи са елементи на икономиката
(респ. на икономическата система). Характерно за икономиката е разпределението на дохода според собствеността върху богатството. Икономическото
множество е една от разновидностите на поддържащото множество. Стопанското множество е по-широко понятие от икономическото множество (всяко икономическо множество е стопанско, но не всяко стопанско множество е
икономическо). От своя страна икономическото множество е по-широко понятие от пазарно-икономическото множество (всяко пазарно-икономическо
множество е икономическо, но не всяко икономическо множество е пазарноикономическо).
Броят на неговите елементи се определя като мощност на икономическото множество. Характеристичното свойство на икономическото множест100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------во е свойството, което притежават всички елементи на даденото икономическо
множество A и само те. Най важната зависимост в икономическото множество
е принадлежността на определен икономически елемент към него. Например
това, че икономическият елемент a принадлежи на икономическото множество
A, което се записва като a ∈ A . В случай че a не принадлежи на икономическото множество A, това се записва като a ∉ A . Когато всеки елемент на икономическото множество A принадлежи едновременно и на икономическото множество B, тогава A е икономическо подмножество на (част от) B и това се записва като A ⊂ B (а в по-общия случай – като A ⊆ B ). Икономическото множество от всички подмножества на икономическото множество B се означава с
2B. В множеството 2B (т.е. в подмножествата на B) се включва и самото икономическо множество B, а останалите икономически подмножества се наричат
собствени икономически подмножества (истински икономически подмножества) на B. Когато нито елемент не притежава характеристичното свойство на
икономическото множеството A, тогава то е празно и това се записва като A =
Ø. Празното икономическо множество* (empty economic set) е част (подмножество) на всяко икономическо множество. Икономическо множество, което
се състои само от един икономически елемент, например от елемента x, се означава като {x}, а икономическо множество, което се състои от няколко икономически елемента, например от трите елемента x, y и z – като {x, y, z}. С {x |
R(x)} се означава икономическото множество от всички тези икономически
елементи x, за които е истинно икономическото съждение R(x). Общите
свойства на икономическите множества се изучават върху основата на теорията на множествата. Според спецификата на икономическите елементи, от
които се съставени икономическите множества, последните се подразделят на
различни разновидности. Основно те се подразделят на субстанциални икономически множества – когато са съставени от субстанциални икономически
елементи, и функционалните икономически множества – когато са съставени
от функционални икономически елементи, т.е. от икономически функции. От
субстанциалните икономически множества след съответно структуриране изграждат субстанциалните икономически пространства, а от функционалните
икономически множества – функционалните икономически пространства.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо множество се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско множество, стопанско множество, пазарно-икономическо множество и финансово-пазарно-икономическо множество.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (economic set) (ки) – във:
σ-алгебра на икономическите множества;
σ-крайна мярка на икономическото множество (същото като σ-крайна
икономическа мярка);
σ-пръстен от икономически множества;
адитивна функция на икономическото множество;
алгебра на икономическите множества;
алгебрична сума на размитите икономически множества (вж. множество от размити икономически множества);
алгебрично произведение на размитите икономически множества (вж.
множество от размити икономически множества);
антисиметричност в икономическото множество;
афинно алгебрично икономическо множество;
безкрайно икономическо множество;
безразличие в икономическото множество (същото като антисиметричност в икономическо множество);
блуждаещо икономическо множество;
борелевско икономическо множество;
бройно икономическо множество (същото като изброимо икономическо
множество);
взаимноеднозначно и обратимо съответствие между икономически
множества;
включване на икономическо множество;
включване на размити икономически множества;
включено икономическо множество;
включено размито икономическо множество (вж. включване на размити икономически множества);
вътреша точка на икономическо множество в топологичното икономическо пространство;
вътрешност на икономическо множество в топологичното икономическо пространство;
вътрешност на икономическото множество;
горен клас сечение на линейно-подреденото икономическо множество
(вж. сечение на линейно-подредено икономическо множество);
горна граница на икономическото множество (вж. ограничено икономическо множество);
граница на икономическото множество;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гранична /пределна/ точка на икономическото множество;
декомпозиране на икономическо множество;
диаметър на икономическото множество в метричното икономическо
пространство;
дизюнктивна сума от размити икономически множества;
дизюнктивни икономически множества;
дискретно икономическо множество (същото като множество на изолирани икономически елементи);
дистрибутивна структура на икономическото множество (същото като
дистрибутивна икономическа решетка);
долен клас сечение на линейно-подреденото икономическо множество
(вж. сечение на линейно-подредено икономическо множество);
долна граница на икономическото множество (вж. ограничено икономическо множество);
допустимо икономическо множество;
допълване на икономическо множество;
допълване на размити икономически множества;
допълнение на икономическото множество;
допълнение на размитото икономическо множество (вж. допълване на
размити икономически множества);
еквивалентни икономически множества (вж. съвпадащи икономически
функции и еквивалентност между икономически множества);
еквивалентност между икономически множества;
ергодично икономическо множество;
заключено икономическо множество;
заключеност на икономическото множество;
затворена сфера в икономическо множество;
затворено икономическо множество;
затворено покритие на икономическото множество;
изброимо икономическо множество;
изброимо-адитивна функция на икономическо множество;
изваждане на икономически множества;
измеримо икономическо множество;
изолирана точка на икономическото множество;
изпъкнало икономическо множество;
изпъкнало многостенно икономическо множество;
икономическо A-множество;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо множество на изолирани точки (същото като множество
на изолирани икономически елементи);
икономическо множество на Лебег, А.;
икономическо множество, близко до размито икономическо множество;
икономическо множество;
инвариантно икономическо множество;
кардинално число на икономическото множество;
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
квадрируемо икономическо множество;
компактно икономическо множество;
компактно икономическо множество;
коническа обвивка на икономическо множество (вж. изпъкнал икономически конус);
крайна мярка на икономическото множество (същото като крайна икономическа мярка);
крайно икономическо множество;
крайно универсално икономическо множество;
крайно-автоматно икономическо множество (вж. абстрактен подход
към икономическите автомати);
крайно-адитивна функция на икономическо множество;
линейна алгебра на икономическите множества;
линейно икономическо подпространство, обхващащо икономическо множество;
линейно разстояние на между размити икономически множества (вж.
разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
линейно-зависимо икономическо множество;
линейно-независимо икономическо множество;
линейно-подредено икономическо множество;
максимално икономическо множество (вж. минимално и максимално
икономическо множество);
максимум на икономическото множество;
метрично икономическо множество;
минимално и максимално икономическо множество;
минимално икономическо множество (вж. минимално и максимално
икономическо множество);
104

663

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------минимално икономическо множество;
минимум на икономическото множество;
множество на изолирани икономически елементи;
множество от размити икономически множества;
модулна структура на икономическото множество (същото като дедекиндова икономическа решетка);
мощност на икономическото множество;
мощност на множеството;
мярка на икономическо множество (същото като икономическа мярка);
навсякъде плътно икономическо множество (същото като плътно икономическо множество);
напълно-σ-крайна мярка на икономическо множество (същото като напълно σ-крайна икономическа мярка);
напълно-крайна мярка на икономическо множество (същото като напълно
крайна икономическа мярка);
напълно-подредено икономическо множество;
насочено икономическо множество;
натурално икономическо множество;
не повече от изброимо икономическо множество;
небройно икономическо множество (същото като неизброимо икономическо множество);
неизброимо икономическо множество;
непредпочитано икономическо множество;
непредпочитано потребителско икономическо множество;
непредпочитано производителско икономическо множество;
непрекъснато икономическо множество;
неравенство между размити икономически множества (вж. равенство
между размити икономически множества);
никъде плътно икономическо множество;
нормално икономическо множество;
нормирано икономическо множество;
обединение на икономически множества;
обединение на размити икономически множества (вж. обединяване на
размити икономически множества);
обединяване на икономически множества;
обединяване на размити икономически множества;
образ на икономическото множество;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ограничено икономическо множество;
ортогонално допълнение на икономическото множество (вж. хилбертово икономическо пространство);
ортогонално икономическо множество (вж. хилбертово икономическо
пространство);
ортонормално икономическо множество (вж. хилбертово икономическо
пространство);
основно икономическо множество (същото като основно множество на
алгебричната икономическа система; вж. алгебрична икономическа система
и икономическа конгруентност /сравнимост/);
отворени икономически множества;
отворено икономическо множество;
отворено покритие на икономическо множество (същото като отворено
икономическо покритие);
отделими икономически множества;
открито икономическо множество (същото като отворено икономвическо множество);
открито икономическо множество в топологичното икономическо
пространство;
открито-заключено икономическо множество;
относително квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
относително линейно разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
относително разстояние на Хеминг между икономически множества
(вж. разстояние на Хеминг между икономически множества);
пазарно-икономическо множество;
парично икономическо множество;
плътно икономическо множество;
поглъщащо икономическо множество (вж. барелно икономическо пространство);
подпокритие на икономическо множество (същото като икономическо
подпокритие);
подредено икономическо множество;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------покритие на икономическо множество (същото като икономическо покритие);
полезностно икономическо множество (вж. ценностно икономическо
множество);
полупръстен от икономически множества;
полярно икономическо множество;
попълнение на икономическото множество;
празно икономическо множество (вж. икономическо множество);
предпочитано икономическо множество;
предпочитано потребителско икономическо множество;
предпочитано производителско икономическо множество;
пресичане на икономически множества;
пресичане на размити икономически множества;
приходно икономическо множество (вж. парично икономическо множества);
продуктово икономическо множество (вж. натурално икономическо
множество);
произведение на икономически множества;
производно икономическо множество;
пръстен от икономически множества;
пълна структура на икономическото множество (същото като пълна
икономическа решетка);
равенство между размити икономически множества;
равнище на икономическото множество;
равномощни икономически множества;
равностепенно-непрекъснато икономическо (вж. равностепенна икономическа непрекъснатост);
разлагане на икономическо множество (същото като декомпозиране на
икономическо множество);
разлика между икономически множества;
разлика между размити икономически множества;
размито икономическо множество;
разредено икономическо множество;
разреденост на икономическото множество;
разстояние на Хеминг между икономически множества;
разстояние на Хеминг между размити икономически множества;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходно икономическо множество (вж. парично икономическо множества);
рекурсивно икономическо множество (вж. рекурсивна икономическа
функция);
рекурсивно-преизчислимо икономическо множество (вж. рекурсивна
икономическа функция);
рефлексивност в икономическото множество;
свързано икономическо множество;
семейство от икономически множества;
сечение на икономически множества;
сечение на линейно-подредено икономическо множество;
сечение на размити икономически множества (вж. пресичане на размити икономически множества);
скала на икономически множества;
стойностно икономическо множество (вж. ценностно икономическо
множество);
строго включване на размити икономически множества (вж. включване на размити икономически множества);
структура на икономическото множество (същото като икономическа
структура);
субстанциално икономическо множество;
съвършена мярка на икономическо множество (същото като съвършена
икономическа мярка);
съвършено икономическо множество;
топология на икономическите множества;
точка на сгъстяване на икономическото множество;
транзитивност в икономическото множество;
тъждественост между икономически множества;
универсална алгебра на икономическите множества;
универсално икономическо множество
унитарно икономическо множество;
уравновесено икономическо множество;
условно размито икономическо множество.
факторно икономическо множество (вж. натурално икономическо
множество);
финансово-пазарно-икономическо множество;
функционално икономическо множество;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------характеристично свойство на икономическото множество;
ценностно икономическо множество;
частично-подредено икономическо множество.
ИКОНОМИЧЕСКО A-МНОЖЕСТВО (economic A-set) – непрекъснат икономически образ на борелевско икономическо множество в пълно метрично
сепарабелно икономическо пространство (вж. пълно икономическо пространство и метрично икономическо пространство). От своя страна необходимо и
достатъчно условие за това, щото едно икономическо A-множество в пълно
метрично сепарабелно (пространство) пространство да бъде борелевско се състои в това, щото: (1) неговото допълнение също да е икономическо Aмножество и (2) то да може да се представя във вид на обединение от непресичащи се събираеми.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО, БЛИЗКО ДО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (close /nearly/ set to fuzzy economic set) – означа~
вано с A обикновено икономическо множество A, разположено на най-малко
~
Евклидово разстояние до размито икономическо множество A [т.е. което
има най-малка относителна Eвклидова икономическа норма (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества)]. То е такова обикновено икономическо множество, за което
0,
ако µ A~ ( xi ) < 0,5 ,

µ A~ ( xi ) = 1,
ако µ A~ ( xi ) > 0,5 ,
0 или 1, ако µ ~ ( x ) = 0,5 ,

A i
като по принцип се приема, че µ A~ ( xi ) = 0, ако µ A~ ( xi ) = 0,5 , където величините
от типа µ A~ ( x) са характеристична функция на икономическата при-

надлежност (вж. размито икономическо множество) на съответния елемент
към икономическото множество, респ. към размитото икономическо множество.
ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО НА ИЗОЛИРАНИ ТОЧКИ* (economic
adherence; scattered) на дадено икономическо множество – същото като множество на изолирани икономически елементи. Вж. и дискретна икономическа
величина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО НА ЛЕБЕГ, А.* (Lebesgue economic
set) – множество на А. Лебег (Lebesgue economic set), състоящо се от икономически елементи; множество от такива точки y ∈ G , на икономическата функция f, определена върху отвореното икономическо множество G ⊂ R k , щото
lim

λ ( ∆ ) →0

1
f ( y ) = f ( x) dx = 0,
λ (∆) ∆∫

където ∆ е затворен куб, съдържащ точката y, а λ е икономическата мярка на
А. Лебег. Икономическата функция f може да бъде реална, както и векторна
(икономическа вектор-функция).

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ (economic modelling) (*) – сходствено
икономическо изображение (като процес) на едни икономически обекти в други икономически обекти или в човешкото съзнание (вж. икономическо изображение). Затова икономическият модел се разглежда като сходствен икономически образ* (likenessial economic image) [като сходствено-образен икономически предмет* (likenessially-image economic thing)]. Има две основни разновидности – обективно и субективно икономическо моделиране. Обективното икономическо моделиране (objective economic modelling) е обективното сходственото икономическо изображение (като форма на обективно икономическо отражение) на едни икономически обекти в други икономически
обекти. Негов продукт е обективният сходствен икономически образ*
(objective likenessial economic image) [като обективен сходствено-образен
икономически предмет* (objective likenessially-image economic thing)], което е
обективният икономически модел [objective economic model]. Субективното икономическо моделиране (subjective economic modelling) е субективното
сходствено икономическо изображение (също като форма на икономическо
отражение) на икономическите обекти в човешкото съзнание. Субективното
икономическо моделиране е тъждествено с понятието за икономическо системиране (за извеждане, създаване на икономически системи). Негов продукт е
субективният сходствен икономически образ* (subjective likenessial
economic image) [като субективен сходствено-образен икономически предмет* (objective likenessially-image economic thing)], което е субективният
икономически модел [objective economic model] и той е тъждествен с понятието за икономическа система, при положение че е носител на необходимите
системни свойства като отграниченост, цялостност и взаимодействие с околната среда. В по-широк контекст субективното икономическо моделиране (су110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бективното сходствено икономическо изображение, икономическото системиране) включва и случаите на изображение на едни субективни сходствни икономически първообрази (на едни субективни икономически модели, на едни
икономически системи) в други субективни сходствни икономически образи (в
други субективни икономически модели, в други икономически системи).

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ (economic modelling) (ки) – във:
икономическо моделиране;
ингредиентно икономическо моделиране (вж. ингредиентен икономически подход).
ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (economic modulation), модулиране на
икономическия процес, – изменение на параметрите на определен регулярен
икономически процес y(t) (в т.ч. и на случаен икономически процес), последният
представян от текущото значение на предавания (излъчвания) икономически
сигнал. Подложеният на модулиране регулярен икономически процес (предаваният икономически сигнал) е модулируем икономически процес. Модуларането преобразува модулируемия икономически процес в модулиран икономически процес върху основата на някаква икономическа функция носител (функция носачка), или още – пренасяща или носеща икономическа функция f =
f.(a1, a2,…, an, t). Математическото моделиране на икономическото модулиране
означава да се разкрие функционалната зависимост между носещата икономическа функция (респ. параметрите a1, a2,…, an, които я представляват), от една
страна, и модулируемия икономически процес (предавания икономически сигнал) y(t), от друга. Разграничават се хармонично икономическо модулиране
(икономическо модулиране с хармонична носеща функция) и импулсно икономическо модулиране (икономическо модулиране с импулсна носеща функция),
както и модулиране с носеща функция, чиято роля се изпълнява от случаен
икономически процес. На тях съответствуват хармонична носеща икономическа
функция и импулсна носеща икономическа функция.
ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (economic modulation) (ки) – във:
амплитудно-импулсно икономическо модулиране;
амплитудно-импулсно икономическо модулиране от втори род (вж.
амплитудно-импулсно модулиране на икономическия процес);
амплитудно-импулсно икономическо модулиране от първи род (вж.
амплитудно-импулсно модулиране на икономическия процес);
амплитудно-хармонично икономическо модулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуполярно импулсно икономическо модулиране (вж. импулсно модулиране на икономическия процес);
двустранно широчинно-импулсно икономическо модулиране;
дълбочина на икономическото модулиране;
еднополярно импулсно икономическо модулиране (вж. импулсно модулиране на икономическия процес);
едностранно широчинно-импулсно икономическо модулиране;
икономическо модулиране;
импулсно икономическо модулиране (същото като импулсно модулиране на
икономическия процес);
индекс на икономическото модулиране (вж. честотно-хармонично икономическо модулиране);
фазово-импулсно икономическо модулиране;
фазово-хармонично икономическо модулиране;
хармонично икономическо модулиране (същото като хармонично модулиране на икономическия процес);
честотно-импулсно икономическо модулиране;
честотно-хармонично икономическо модулиране;
широчинно-импулсно икономическо модулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ ОТ ВТОРИ РОД (economic modulation
second) (ки) – във:
амплитудно-импулсно икономическо модулиране от втори род (вж.
амплитудно-импулсно модулиране на икономическия процес).
ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ ОТ ПЪРВИ РОД (economic modulation first) (ки) – във:
амплитудно-импулсно икономическо модулиране от първи род (вж.
амплитудно-импулсно модулиране на икономическия процес).
ИКОНОМИЧЕСКО МОТИВИРАНЕ (economic motivation) (ки) – във:
начин на икономическо мотивиране (вж. икономическа възможност;
икономическа необходимост; икономически индистит; икономически посибитит).
ИКОНОМИЧЕСКО НАМЕРЕНИЕ* (economic intention) (*) – вътрешноприсъщо свойство на целеустременост на някаква система на икономическо управление за постигането на предварително и преднамерено поставено иконо112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо задание (на бъдещо желано състояние на икономическата система).
Решимостта за достигането на преднамерено поставената икономическа цел е
идентификационният белег за наличието на икономическо намерение. Силата
на икономическото намерение* (economic intention power) се обуславя от силата на икономическия интерес, мотивиращ функционирането на икономическата система. Неговата осъществимост зависи от разполагаемите икономически
ресурси и от характера на икономическите отношения, чрез които то се проявява и реализира, както и от въздействието на заобикалящата среда. Вж. експлицитно-обусловено икономическо регулиране и регулаторна система на икономическо управление.

ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ (economic direction) – такова бинарно
икономическо отношение ≤ в икономическото множество A, щото: (1) ако x ≤
y и y ≤ z, тогава x ≤ z за всички x, y, z ∈ A; (2) за всяко x ∈ A винаги x ≤ x; (3) за
всякакви x, y ∈ A съществува такова z ∈ A, щото x ≤ z и y ≤ z.
ИКОНОМИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ (economic tension) – вж. физична интерпретация на икономическите величини.
ИКОНОМИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ (economic tension) (ки) – във:
икономическо напрежение (вж. физична интерпретация на икономическите величини);
пределно икономическо напрежение (вж. физична интерпретация на
икономическите величини);
средно икономическо напрежение (вж. физична интерпретация на икономическите величини).
ИКОНОМИЧЕСКО НАРУШЕНИЕ (economic disturbation) (ки) – във:
множество на икономическите нарушения (вж. задача за намиране на
удовлетворително икономическо решение).
ИКОНОМИЧЕСКО НЕДОПРОИЗВОДСТВО (economic disprduction) (ки) –
във:
индивидуално икономическо недопроизводство (вж. икономическо възпроизводство);
обществено икономическо недопроизводство (вж. икономическо възпроизводство).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО НЕНАСИЩАНЕ (economic unsaturation) (ки) – във:
аксиома за икономическото ненасищане (същото като аксиома за икономическата монотонност).
ИКОНОМИЧЕСКО НЕРАВНОВЕСИЕ (economic unequilibrium) (ки) – във:
ценностнодинамично икономическо неравновесие (същото като ценностнодинамично неравновесие на икономическата система; вж. ценностнодинамично равновесие на икономическата система).
ИКОНОМИЧЕСКО НЕПРЕДПОЧИТАНИЕ (economic non-preference) (ки)
– във:
множество на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически непредпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
множество на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически непредпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие);
множество на индивидуалните продуктови ценностни икономически
непредпочитания.
ИКОНОМИЧЕСКО НЕСХОДСТВО (economic non-likeness) (ки) – във:
размито икономическо несходство (същото като размито икономическо
отношение на несходство).
ИКОНОМИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ* (economic union) – проявява се в няколко разновидности, в т.ч. и като обединение на икономически множества,
обединение на икономически системи, обединение на икономически пространства* (economic spaces union).
ИКОНОМИЧЕСКО ОБОБЩАВАНЕ (economic generalization) – мислено
отделяне на някакви свойства, принадлежащи на дадена съвкупност от икономически предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически системи) и обединяване на последните по
тези свойства в някакъв икономически клас; преминаване от единичното към
общото, от по-малко общото към повече общото в икономиката (вж. единично,
частно и общо в икономиката). В процеса на обобщаването се извършва отдалечаване от конкретните икономически предмети, отвличане (абстрахиране) от
техните конкретни особености. По такъв начин, като се опознава общото, по114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дълбоко се прониква в икономическата същност на единичните предмети.
Когато трябва да се определи (да се формулира) икономическото понятие за
единичния икономически предмет, обикновено за това е напълно достатъчен
един съществен икономически признак. По-сложно е определянето на понятието за клас от икономически предмети. Тогава се извеждат (изолират) и абстрахират съществените признаци на всеки представител на дадения клас от
икономически предмети; измежду тези съществени признаци се подбират само
тези от тях, които са общи на всички предмети от дадения икономически клас
без изключение. Това е мислено обобщаване на икономическите признаци.

ИКОНОМИЧЕСКО ОБОЗНАЧАВАНЕ (economic designation) – един от методите за запознаване с някакъв индивидуален икономически предмет (в т.ч. с
някакъв икономически обект, икономическа система, икономическо явление,
икономически процес и т.н.) на непосредствено икономическо възприятие, когато икономическото определение (определението на икономическото понятие за предмета) е невъзможно или не е необходимо; същото като икономическо посочване, икономическо локализиране. Икономическото обозначаване
способствува за формирането на правилни представи за икономическия предмет, но не е непосредствено определение на понятието за него. Негови разновидности са обектното икономическо обозначаване* (object economic
designation) и системното икономическо обозначаване* (system economic
designation).
ИКОНОМИЧЕСКО ОБОСНОВАВАНЕ (economic grounding) (ки) – във:
начин на икономическо обосноваване (вж. икономическа вероятностност; икономическа достоверност; икономически пробабитит; икономически
релиабитит).
ИКОНОМИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ (pseudobudget economic limitation)
(ки) – във:
псевдобюджетно икономическо ограничение.
ИКОНОМИЧЕСКО ОПИСАНИЕ (economic description /exposition/) – един
от методите за запознаване с някакъв индивидуален икономически предмет (в
т.ч. с някакъв икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически процес и т.н.) на непосредствено икономическо възприятие, когато икономическото определение (определението на икономическото
понятие за предмета) е невъзможно или не е необходимо. Състои се в изброя115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване на редица икономически признаци, които повече или по-малко разкриват
икономическия предмет. В икономическото описание се включват не само съществените икономически признаци, но и несъществените признаци на предмета. Негови разновидности са обектното икономическо описание* (object
economic description) и системното икономическо описание* (system
economic description).

ИКОНОМИЧЕСКО ОПИСАНИЕ (economic description /exposition/) (ки) –
във:
примитивно-рекурсивно икономическо описание (вж. рекурсивна икономическа функция);
икономическо описание.
ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (economic definition), предметно икономическо определение, – логическа операция, чрез която се разкрива съдържанието на икономическото понятие (вж. икономическо съдържание).
Икономическото понятие е цялостна съвкупност от икономически съждения за
някакъв икономически предмет (в т.ч. за някакъв икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически процес и т.н.) или за
някакъв клас от икономически предмети, ядрото на която (съвкупност) е съждението за съществените икономически признаци на предмета или на класа от
предмети. Определението на икономическото понятие не може да обхване
икономическия предмет всестранно и с изчерпваща пълнота. То отразява само
най-общите и отличителни свойства на определяемия предмет. Негови разновидности са обектното икономическо определение (определението при икономическия обект) и системното икономическо определение (определението
при икономическата система).
При определяне на икономически род и при видово отличие на икономическия предмет трябва да се спазват следните правила за формулиране на икономическото определение: (1) Икономическото определение трябва да бъде
съразмерно, т.е. обемите на определяемото икономическо понятие и на икономическото понятие, посредством което се определя търсеното (даденото) понятие, трябва да съвпадат, да бъдат еднакви и съответствени. Нарушения на
това правило са твърде тясното и твърде широкото определение на икономическото понятие. (2) Родовият икономически признак трябва да сочи найблизкото по-високо стоящо икономическо понятие, без да се пресича с него, с
други думи, при определянето на търсеното икономическо понятие не трябва
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да се използва по-отдалечен икономически род. (3) Видовото отличие трябва
да бъде икономически признак на предмета, свойствен само на даденото понятие и отсъствуващ в другите понятия от същия икономически род; (4) Икономическото определение не трябва да съдържа порочен кръг, т.е. определяемото
икономическо понятие не трябва да се определя с помощта на такова понятие,
което от своя страна се определя посредством определяемото понятие. (5) Определението на понятието не може да бъде само отрицателно, тъй като целта
на определението е да отговори на въпроса какво представлява от себе си даденият икономически предмет, отразяван в понятието (за което е необходимо
се изредят в позитивна форма неговите съществени икономически признаци), а
не да се посочват признаците, които не принадлежат на дадения предмет. (6)
Икономическото определение не трябва да бъде логически противоречиво. (7)
Икономическото определение трябва да бъде ясно, т.е. не трябва да съдържа
двусмислености.
В случаите, когато съществените признаци на икономическия предмет не
са още достатъчно изучени (а и когато това не е необходимо), тогава се използват методи (прийоми), които допълват икономическото определение. Такива
методи са икономическото обозначаване, икономическото обяснение*
(economic explanation), икономическото описание, икономическата характеристика, икономическото сравнение, икономическото различаване.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо определение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско определение* (consumptionary definition),
стопанско определение* (protoeconomic definition), пазарно-икономическо
определение*
(marketly-economic
definition)
и
финансово-пазарноикономическо определение* (financially-marketly-economic definition). Общо за
всички тях е понятието за поддържащо определение* (sustenance /sustaining/
definition) (за определение при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (economic definition) (ки) – във:
дедуктивно икономическо определение (вж. дедуктивен икономически
подход);
икономическо определение;
индуктивно икономическо определение \вж. индуктивен икономически
подход);
коефициент на икономическо определение;
непредикативно икономическо определение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектно икономическо определение;
отрицателно икономическо определение;
предикативно икономическо определение;
предметно икономическо определение (същото като икономическо определение);
реално икономическо определение;
системно икономическо определение;
случайно икономическо определение;
съществено икономическо определение;
уточнен коефициент на икономическо определение.
ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДМЕТЯВАНЕ* (economic objectification) (*) –
икономически процес (1) на преобразуване (на трансформиране) на входен икономически ингредиент в изходен икономически ингредиент в дадена експлицитно-дефинирана стратифицирана икономическа система* (explicitlydefined stratified economic system) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система) или (2) на преобразуване (на трансформиране) на изходен икономически ингредиент във входен икономически ингредиент в дадена имплицитно-дефинирана стратифицирана икономическа система*
(implicitly-defined stratified economic system) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). И в двата случая икономическият имплициент (вж. икономически стратификатор) се опредметява в икономическия експлициент (също) (вж. икономическа опредметеност). Икономическото опредметяване е обратно действие на икономическото интензиониране.
Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост се разграничават такива разновидности на икономическото опредметяване като диспозиционно икономическо опредметяване (същото като феноменно опредметяване на икономическата същност), специфичностно икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), проявено икономическо
опредметяване* (manifested economic objectification), същинно икономическо
опредметяване* (matteral economic objectification), консидерно икономическо
опредметяване* (considerational economic objectification), характеристично
икономическо опредметяване* (characteristic economic objectification) и други. Когато не е посочено друго, под икономическо опредметяване обикновено
се подразбира диспозиционното икономическо опредеметяване.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДМЕТЯВАНЕ (economic objectification) (ки) –
във:
диспозиционно икономическо опредметяване (същото като феноменно опредметяване на икономическата същност);
икономическо опредметяване.
ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ (economic optimization), икономическа оптимизация, – икономически термин, който има две интерпретации.
Първо, икономическото оптимизиране е намиране на икономическия оптимум
(на екстремума на целевата икономическа функция) – то е изработването и
вземането на оптималното икономическо решение. Това означава да се дефинира най-доброто състояние на икономическата система от гледна точка на
предявяваните към нея изисквания в лицето на критерия за икономическа оптималност. Най-доброто състояние на икономическата система може да се
разглежда още като икономическа цел. Когато във векторна задача на икономическа оптимизация с няколко оптимални икономически критерия се извежда оптимум само по един от тях, тогава е налице икономическо субоптимизиране (economic suboptimization). Второ, икономическото оптимизиране е
процес на приближаване във възможно най-висока степен на изхода на икономическата система (на изходното икономическо въздействие) до някакво зададено (желано, полезно) негово значение; същото като оптимален икономически процес (optimal economic process); в по-широк обхват то е привеждането
на икономическата система от съществуващото към оптималното икономическо състояние. Основни разновидности на икономическото оптимизиране са
статичното икономическо оптимизиране и динамичното икономическо оптимизиране. Ако не е посочено друго, под икономическо оптимизиране обикновено се подразбира статичното икономическо оптимизиране. Негови разновидности са още обективно-осъществяващото се икономическо оптимизиране (в т.ч. обективно-осъществяващото се статично икономическо оптимизиране и обективно-осъществяващото се динамично икономическо оптимизиране), субективно-организираното икономическо оптимизиране (в
т.ч. субективно-организираното статично икономическо оптимизиране и
субективно-организираното динамично икономическо оптимизиране). В
зависимост от вида на критерия за оптималност, на използваната целева функция и на ограничителните икономически условия се различават скаларно икономическо оптимизиране, векторно икономическо оптимизиране, многокритериално икономическо оптимизиране (вж. и многокритериална икономичес119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка задача), стохастично икономическо оптимизиране (stochastic economic
optimization) (вж. стохастично програмиране), гладко икономическо оптимизиране (smooth economic optimization), негладко икономическо оптимизиране (non-smooth economic optimization), дискретно икономическо оптимизиране (discrete economic optimization), непрекъснато икономическо оптимизиране (continuous economic optimization), изпъкнало икономическо оптимизиране (convex economic optimization), вдлъбнат икономическо оптимизиране (concave economic optimization) и др. Вж. оптимална икономическа
система.
ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ (economic optimization) (ки) – във:
векторно икономическо оптимизиране (вж. и многокритериална оптимизационна икономическа задача);
динамично икономическо оптимизиране;
икономическо оптимизиране;
метод на най-бързото спускане /снижаване/ при икономическото оптимизиране;
многокритериално икономическо оптимизиране;
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране;
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране със сепарабелна
целева функция в динамичното програмиране;
обективно-осъществяващо се динамично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
обективно-осъществяващо се икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
обективно-осъществяващо се статично икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система);
система на обективно-осъществяващо се динамично икономическо
оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
система на обективно-осъществяващо се икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система);
система на обективно-осъществяващо се статично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
система на субективно-организирано динамично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
система на субективно-организирано икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на субективно-организирано статично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
скаларно икономическо оптимизиране;
статично икономическо оптимизиране;
субективно-организирано динамично икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система);
субективно-организирано икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
субективно-организирано статично икономическо оптимизиране (вж.
оптимална икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ СЪС СЕПАРАБЕЛНА ЦЕЛЕВА
ФУНКЦИЯ (economic optimization with separable objective function) (ки) – във:
многостъпкова задача на икономическото оптимизиране със сепарабелна
целева функция.
ИКОНОМИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ (economic foundation) – част от условно
икономическо съждение, в което се изобразява условието, от което зависи истинността на съждението. От истинността на условието произтича истинността
на съответното икономическо умозаключение.
ИКОНОМИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ (economic foundation) (ки) – във:
външно икономическо същество /основание/ (вж. икономическа суперстанта);
вътрешно икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция);
икономическо основание.
ИКОНОМИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ (economic implementation) (ки) –
във:
начин на икономическо осъществяване (вж. икономически суперстрат).
ИКОНОМИЧЕСКО
ОТВЛИЧАНЕ
/АБСТРАХИРАНЕ/*
(economic
abstraction) – мислено отделяне на определени икономически признаци и икономически свойства на някакъв икономически предмет от други негови признаци и свойства (вж. икономическо абстрахиране).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ (economic deviation /deflection/) (ки) –
във:
икономическо стандартно отклонение (същото като стандартно отклонение в икономиката);
честотно икономическо отклонение (вж. честотно-хармонично икономическо модулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (economic relation), предметно икономическо отношение, – икономическа категория, която отразява начинът (или
родът) на икономическото битие, на икономическата действителност. Като
понятие възниква в резултат на сравнение между два икономически предмета
(в т.ч. между икономически обекти, икономически системи, икономически явления, икономически процеси и т.н.) (членове на икономическото отношение)
по избран или зададен икономически признак (основание за сравнение). Реалната природа на свойствата на икономическите предмети се проявява само в
икономическите отношения, във връзката и във взаимодействието с другите
икономически предмети (вж. икономическо взаимодействие). Икономическото
отношение е отношение между икономически предмети, но няма и икономически предмети извън икономическите отношения. Разновидности на икономическото отношение са обектното икономическо отношение (отношението
при икономическия обект) и системното икономическо отношение (отнощението при икономическата система).
Икономическото отношение може да се използва като класификационен
критерий за иденифициране на различни видове икономически предмети според конкретната природа на отношението, в което те се намират към други
икономически предмети. Според този критерий се разграничават такива икономически предмети като: собствен (proper) (вж. собствен икономически
признак, собствена обща икономическа ценност), принадлежащ (belonging)
(вж. принадлежаща обща икономическа ценност), индуциран (induced) (вж.
индуцирана обща икономическа ценност), индуциращ (inducing) (вж. индуцираща обща икономическа ценност), изискван (required) (вж. изисквана обща
икономическа ценност), изискващ (requiring) (вж. изискваша обща икономическа ценност), продуктов (product), факторен (factor) и други.
Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на икономическото отношение, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо отношение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско отношение* (consumptionary relation),
стопанско отношение* (protoeconomic relation), пазарно-икономическо отношение* (marketly-economic relation) и финансово-пазарно-икономическо
отношение* (financially-marketly-economic relation). Общо за всички тях е понятието за поддържащо отношение* (sustenance /sustaining/ relation) (за отношение при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (economic relation) (ки) – във:
n-местно икономическо отношение;
алгебрична сума на размитите икономически отношения;
алгебрично произведение на размитите икономически отношения;
антисиметрично бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
антисиметрично икономическо отношение;
антисиметрично размито икономическо отношение;
асиметрично икономическо отношение;
бинарно икономическо отношение на равенство;
бинарно икономическо отношение;
включване на размити икономически отношения;
включено размито икономическо отношение (вж. включване на размити икономически отношения);
възвратно бинарно икономическо отношение (същото като рефлексивно бинарно икономическо отношение; вж. бинарно икономическо отношение);
външно бинарно икономическо отношение (същото като икономическо съответствие);
вътрешно бинарно икономическо отношение (същото като бинарно икономическо отношение);
двуместно икономическо отношение (същото като бинарно икономическо
отношение);
детерминиращо икономическо отношение (вж. определящо и решаващо
в икономиката);
дизюнктивна сума от размити икономически отношения;
допълване на бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------допълване на размити икономически отношения;
допълнение на размитото икономическо отношение (вж. допълване на
размити икономически отношения);
единично бинарно икономическо отношение (същото като бинарно икономическо отношение на равенство);
едноместно икономическо отношение;
запазващо икономическо отношение (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
изходно пространство на икономическите отношения;
икономически отношения;
икономически стопански възпроизводствени отношения (същото като
икономически възпроизводствени отношения; вж. икономическо възпроизводство);
икономически стопански възпроизводствени отношения (същото като
икономически възпроизводствени отношения; вж. икономическо възпроизводство);
икономически стопански отношения (същото като икономически отношения);
икономически стопански отношения (същото като икономически отношения);
икономическо отношение в икономическо множество;
икономическо отношение на еквивалентност;
икономическо отношение на полуподреденост (вж. аксиома за съвършената икономическа полуподреденост);
икономическо отношение на равенство;
икономическо отношение, близко до размито икономическо отношение;
икономическо отношение;
контрарно икономическо отношение;
корелационно икономическо отношение;
непазарно-икономически отношения;
непазарно-икономически стопански отношения (същото като непазарноикономически отношения);
несиметрично икономическо отношение (същото като асиметрично икономическо отношение);
несиметрично размито икономическо отношение;
нефинансово-пазарно-икономически отношения;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носител на размитото икономическо отношение (вж. размито бинарно
икономическо отношение);
обединение на размити икономически отношения (вж. обединяване на
размити икономически отношения);
обединяване на бинарни икономически отношения (вж. бинарно икономическо отношение);
обединяване на размити икономически отношения;
обектно икономическо отношение;
област от икономически отношения;
обратно бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо
отношение);
обръщане на бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
определящо икономическо отношение (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
пазарно-икономически възпроизводствени отношения (вж. пазарноикономическо възпроизводство);
пазарно-икономически отношения;
пазарно-икономически стопански отношения (същото като пазарноикономически отношения);
предметно икономическо отношение (същото като икономическо отношение);
пресичане на бинарни икономически отношения (вж. бинарно икономическо отношение);
пресичане на икономическите отношения (във: пресичане на бинарните икономически отношения; вж. бинарно икономическо отношение);
пресичане на размити икономически отношения;
проекция на размитото икономическо отношение (вж. размито бинарно икономическо отношение);
пространство на икономическите отношения;
пълно икономическо отношение (същото като универсално икономическо
отношение);
пълно пространство на икономическите отношения;
размито бинарно икономическо отношение;
размито икономическо отношение;
ранг на икономическото отношение (вж. икономическо отношение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рефлексивно бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
решаващо икономическо отношение (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
сегмент от икономически отношения;
сечение на размити икономически отношения (вж. пресичане на размити икономически отношения);
симетрично бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
симетрично икономическо отношение;
симетрично потребителско икономическо отношение;
симетрично производителско икономическо отношение;
симетрично размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
система на икономически отношения (същото като институционална
икономическа система);
система от икономически отношения (същото като релационна икономическа система);
системно икономическо отношение;
строго включване на размити икономически отношения (вж. включване на размити икономически отношения);
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение;
съвършено икономическото отношение (вж. аксиома за икономическата пълнота);
терминиращо икономическо отношение (вж. определящо и решаващо в
икономиката);
транзитивна заключеност на размитото бинарно икономическо отношение;
транзитивно бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
транзитивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение);
умножение на бинарни икономически отношения (вж. бинарно икономическо отношение);
универсално бинарно икономическо отношение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------универсално икономическо отношение;
финансово-пазарно-икономически отношения;
функционално бинарно икономическо отношение (вж. бинарно икономическо отношение);
функционално икономическо отношение.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (economic relation) в икономическото
множество, отношение в икономиката, отношение в икономическата система, – някакво подмножество R на крайна декартова степен A n = A × A × ... × A
на дадено икономическо множество A или, което е същото, някакво подмножество на системата (a1, a2, …, an) от подредени елементи на икономическото
множество A. Икономическото отношение се свежда до обединяването и съпоставимостта между елементите на подмножеството R, всички от които от
своя страна притежават характеристичното свойство на принадлежност към
икономическото множество A (вж. характеристично свойство на икономическото множество). Икономическото подмножество R ⊆ A n се определя като
n-местно икономическо отношение на множеството A, т.е. като n-местен икономически предикат на това множество. Записва се още като R (a1 , a2 , ..., an ),
което означава, че (a1 , a2 , ..., an ) ∈ R. Числото n е рангът на икономическото
отношение* (economic relation range). Едноместното икономическо отношение R ⊆ A представлява икономическо свойство – то е характеристичното (качественото) икономическо свойство на даден елемент за принадлежността му
към определено икономическо множество. Двуместното икономическо отношение R ⊆ A 2 се нарича бинарно икономическо отношение. Икономическото
множество An е универсално икономическо отношение (същото като пълно
икономическо отношение) от n-ти ранг в икономическото множество A. Диагоналът на универсалното икономическо отношение An, означаван като
∆ = {( a, a, ..., a ) | a ∈ A},
1424
3
n пъти

представлява икономическо отношение на равенство от n-ти ранг в икономическото множество A.
Да приемем, че R и S са n-местни икономически отношения в множеството A. Тогава n-местни икономически отношения в същото множество A са и
икономическите подмножества в An:

R U S , R I S , R ′ = A n \ R, R \ S .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Множеството от всички n-местни икономически отношения в множеството A
по отношение на операциите U, I и ' (последната е операция на допълване на
множество) образува булева алгебра върху тези отношения. Под функционално
икономическо отношение трябва да се разбира (n + 1)-местно отношение F в
икономическото множество A, ако за кои да е елементи a1, a2, …, an, a и b на
множеството A от това, че са налице зависимостите

(a1 , a2 , ..., an , a ) ∈ F ,
(a1 , a 2 , ..., a n , b) ∈ F ,
следва, че a = b.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо отношение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско отношение* (consumptionary relation),
стопанско отношение* (protoeconomic relation), пазарно-икономическо отношение* (marketly-economic relation) и финансово-пазарно-икономическо
отношение* (financially-marketly-economic relation). Общо за всички тях е понятието за поддържащо отношение* (sustenance /sustaining/ relation) (за отношение на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ, БЛИЗКО ДО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (close /nearly/ relation to fuzzy economic relation)
~
– означавано с ℜ обикновено икономическо отношение R, разположено на
~
най-малко Евклидово разстояние до размито икономическо отношение ℜ [т.е.
което има най-малка относителна Eвклидова икономическа норма (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества)]. То е такова
обикновено икономическо множество, за което
0,
ако µℜ~ ( x, y ) < 0,5 ,

µ ℜ~ ( x, y ) = 1,
ако µℜ~ ( x, y ) > 0,5 ,
0 или 1, ако µ ~ ( x, y ) = 0,5 ,

ℜ
като по принцип се приема, че

µ ℜ~ ( x, y ) = 0, ако µℜ~ ( x, y ) = 0,5 ,
където величините от типа µℜ~ ( x, y ) са характеристична функция на иконо-

мическата принадлежност (вж. размито икономическо множество) на съот-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ветния елемент към икономическото отношение, респ. към размитото икономическо отношение.

ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНАЛОГИЯ (analogy economic
relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на аналогия.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИРЕФЛЕКСИЯ (antireflection
economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на антирефлексия;
симетрично размито икономическо отношение на антирефлексия;
транзитивно размито икономическо отношение на антирефлексия.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИСИМЕТРИЯ (antisimmetry
economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на антисиметрия (същото като антисиметрично размито икономическо отношение);
размито икономическо отношение на антисиметрия;
рефлексивно размито икономическо отношение на антисиметрия;
съвършено размито икономическо отношение на антисиметрия (същото
като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение);
транзитивно размито икономическо отношение на антисиметрия.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИТРАНЗИТИВНОСТ (antitransitivity economic relation) (ки) – във:
симетрично размито икономическо отношение на антитранзитивност;
рефлексивно размито икономическо отношение на антитранзитивност;
размито икономическо отношение на антитранзитивност.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ (equivalence
economic relation) в икономическото множество A, отношение на икономическата еквивалентност, – бинарно икономическо отношение R ⊆ A × A в
икономическото множество A, което едновременно е рефлексивно (т.е. aRa),
симетрично (т.е. aRb ⇒ bRa ) и транзитивно (т.е. aRb ∧ bRc ⇒ aRc ).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ (equivalence
/equivalency/ economic relation) (ки) – във:
икономическо отношение на еквивалентност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размито икономическо отношение на еквивалентност (същото като размито икономическо отношение на подобие).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПОДОБИЕ (non-similarity
economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на неподобие (същото като размито
икономическо отношение на различие).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА НЕСИМЕТРИЯ (asymmetry
economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на несиметрия (същото като асиметрично размито икономическо отношение).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА НЕСХОДСТВО (non-likeness
economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на несходство.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДОБИЕ /ХОМОТЕТИЯ/
(similarity /homothety/ economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на подобие /хомотетия/.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДРЕДЕНОСТ (preorder
economic arrangement) (ки) – във:
размито икономическо отношение на подреденост (същото като размито икономическо отношение на предпорядък).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛУПОДРЕДЕНОСТ* (semiorderedness economic relation) – вж. аксиома за съвършената икономическа полуподреденост.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛУПРЕДПОРЯДЪК (semipreorder economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на полупредпорядък.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОРЯДЪК (order economic relation)
(ки) – във:
размито икономическо отношение на порядък;
съвършно размито икономическо отношение на порядък.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОРЯДЪК (preorder
economic relation) (ки) – във:
антирефлексивно размито икономическо отношение на предпорядък;
антисиметрично размито икономическо отношение на предпорядък
(вж. размито икономическо отношение на порядък);
размито икономическо отношение на предпорядък;
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение на
предпорядък (вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА РАВЕНСТВО (equality economic
relation) от n-ти ранг в икономическото множество A – икономическо отношение, което се представлява от диагонала
∆ = {(a, a, ..., a ) | a ∈ A}
1424
3
n пъти

на универсалното икономическо отношение An от n-ти ранг в икономическото
множество A. Вж. и бинарно икономическо отношение.

ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗЛИЧИЕ (distinction economic
relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на различие.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА РЕФЛЕКСИЯ (economic relation of
reflection) (ки) – във:
размито икономическо отношение на рефлексия (същото като рефлексивно размито бинарно икономическо отношение).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА СИМЕТРИЯ (economic relation of
symmetry) (ки) – във:
размито икономическо отношение на симетрия (същото като симетрично размито бинарно икономическо отношение).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА СХОДСТВО (likeness economic
relation) (ки) – във:
антитранзитивно размито икономическо отношение на сходство (вж.
размито икономическо отношение на аналогия);
размито икономическо отношение на сходство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ
НА
СЪПОСТАВИМОСТ
(juxtaposibility economic relation) (ки) – във:
размито икономическо отношение на съпоставимост.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАНЗИТИВНОСТ (economic
relation of transitivity) (ки) – във:
размито икономическо отношение на транзитивност (същото транзитивно размито бинарно икономическо отношение).
ИКОНОМИЧЕСКО ОТРАЖЕНИЕ (economic reverberation), предметно
икономическо отражение, – възпроизвеждане на особеностите на отразявания икономически предмет (в т.ч. икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически процес и т.н.) в съответствуващи
изменени свойства и състояния на отразяващия икономически предмет.
Икономическото отразяване се извършва (се опосредства) от отражателния
(отразителния) икономически предмет, който е оператор на икономическото отражение. Отразяваният икономически предмет (икономически отразяваното) е първичен по отношение на икономическото отражение и съществува
независимо от него. Съществува безкрайно множество (вж. безкрайно икономическо множество) от форми на икономическото отражение (вж. икономическа форма), което е свързано с различните равнища на организация на икономическото съдържание (на съдържанието на отразявания икономически
предмет). Икономическото отражение е реакция (изменение, отпечатък, следа)
на икономическия предмет, взаимодействуващ си с други предмети. Тази реакция се намира в определено икономическо съответствие (което при икономическото моделиране е сходствено икономическо съответствие, респ. сходствено икономическо изображение) с някаква страна на взаимодействуващите с
него предмети; в основата на това съответствие стои законът за всеобщото
взаимодействие между нещата в реалността. Вследствие на икономическото
взаимодействие отношението между икономическите предмети (икономическото отношение) носи характер на икономическо взаимоотражение*
(economic mutually-reverberation): всяка една от страните на икономическото
отражение (икономическите предмети) се оказва едновременно отразявана и
отразяваща по отношение на другата. При определени условия обаче може да
възникне едностранна зависимост между икономическите предмети. Последното е едностранно икономическо отражение* (one-sided economic
reverberation), т.е. икономическо отражение в собствения смисъл, което се реа132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лизира при високо равнище на организация на икономическите предмети (вж.
икономическа организация), способни на запазване на своята качествена определеност (вж. икономическо качество), на целостността си в променящата се
среда (вж. цялостност на икономическата система). Разновидности на икономическото отношение са обектното икономическо отражение (когато отразяваният икономически предмет е икономически обект) и системното икономическо отражение (когато отразяваният икономически предмет е икономическа система), както и обективното икономическо отражение (objective
economic reverberation) (когато отражателният икономически предмет е икономически обект) и субективното икономическо отражение (subjective
economic reverberation) (когато отражателният икономически предмет е икономически субект). Разграничават се още материално икономическо отражение (mterial economic reverberation) (когато отразяващият икономически
предмет е материален) и нематериално икономическо отражение (immterial
economic reverberation) (когато отразяващият икономически предмет е нематериален).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо отражение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско отражение* (consumptionary
reverberation), стопанско отражение* (protoeconomic reverberation), пазарноикономическо отражение* (marketly-economic reverberation) и финансовопазарно-икономическо
отражение*
(financially-marketly-economic
reverberation). Общо за всички тях е понятието за поддържащо отражение*
(sustenance /sustaining/ reverberation) (за отражение при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ОТРАЖЕНИЕ (economic reverberation) (ки) – във:
икономическо отражение;
обектно икономическо отражение;
предметно икономическо отражение (същото като икономическо отражение);
системно икономическо отражение.
ИКОНОМИЧЕСКО ОТРИЦАНИЕ* (economic negation) – такава икономическа съждителна функция c, която е истинна тогава, когато не е истинно
икономическото съждение a, т.е. “не е вярно, че a”. Икономическото отрицание се означава с ¬ a, т.е. c ≡ ( ¬ a). Икономическата съждителна функция c е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ново, по-сложно икономическо съждение (economic sentence /proposition/),
образувано от отрицанието на икономическото съждение a. Вж. отрицание.

ИКОНОМИЧЕСКО ОТРИЦАНИЕ (economic negation) (ки) – във:
алтернативно икономическо отрицание;
икономическо отрицание.
ИКОНОМИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ (economic expectation) – представа (респ.
виждане) на икономическите агенти (на икономическите единици) за бъдещи
икономически събития, които влияят върху настоящото икономическо поведение, както и върху вземането на икономически решения в настящият момент.
Основните проблеми на икономическите очаквания са неопределеността на
бъдещите икономически събития и тяхната субективност и различия при различните икономически агенти. Макар проблемите на икономическите очаквания да са постовени на разглеждане още през 30-те години на XX-тия век, и
досега няма общопризната теория за тях. Някакво разрешение се търси чрез
теорията за адаптивните очаквания (в макр.) и теорията за рационалните
очаквания (в макр.).
ИКОНОМИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ (economic expectation) (ки) – във:
безусловно математическо икономическо очакване;
икономическо очакване;
математическо икономическо очакване;
условно математическо икономическо очакване.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (economic behaviour), поведение на икономическата система, (*) – множество от последователно подредени (насочени) във времето или по отношение на някаква друга независима реална променлива от числовата ос икономически събития (множеството от състояния на
икономическо поведение) на динамичната икономическа система (вж. икономическо направление и икономическа насоченост). Изобразява се чрез фазовата траектория на събитията в икономическата система. Когато насочеността на икономическото поведение се отчита по отношение на времето то е
времево икономическо поведение, а когато е по отношение на друга независима
реална променлива – невремево икономическо поведение. Когато не е посочено
друго, под икономическо поведение се подразбира времевото икономическо
поведение. Разграничават се още вътрешно икономическо поведение и изходно
икономическо поведение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическото поведение се използва още и като класификацационен
икономически критерий, според който се разграничават: минимален (minimal),
максимален (maximal), оптимален (optimal), неоптимален (non-optimal), рационален (rational), нерационален (irrational), ефективен (effective), неефективен (ineffective), екзистенциален (existential), неекзистенциален (nonexistential), нормален (normal), ненормален (abnormal), разумен (reasonable),
неразумен (irreasonable), желан (desired), нежелан (undesired), полезен
(useful), неполезен (disuseful), равновесен (equiaxial), неравновесен
(unequiaxial, inequiaxial), ефективен (effective), свръхефективен (supereffective), достатъчен (sufficient), приемлив (acceptable), неприемлив
(unacceptable), превишаващ (surplusive), непревишаващ (insurplusive), прост
(simple), сложен (complex) икономически предмет (икономически обект, икономическа система, икономичекски процес, икономическо поведение, икономически ингредиент и т.н.), както и други негови разновидности от този порядък.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо поведение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско поведение* (consumptionary behaviour),
стопанско поведение* (protoeconomic behaviour), пазарно-икономическо поведение* (marketly-economic behaviour) и финансово-пазарно-икономическо
поведение* (financially-marketly-economic behaviour). Общо за всички тях е понятието за поддържащо поведение* (sustenance /sustaining/ behaviour) (за поведение на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (economic behaviour) (ки) – във:
абсолютно-общополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-общостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-пределнополезностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
абсолютно-пределностойностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютно-пределноценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
абсолютно-стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
вектор на икономическото поведение;
времево икономическо поведение;
вътрешно времево икономическо поведение;
вътрешно икономическо поведение;
вътрешно невремево икономическо поведение;
динамична нестабилност на икономическото поведение (същото като динамична неустойчивост на икономическото поведение);
динамична неустойчивост на икономическото поведение;
динамична стабилност на икономическото поведение (същото като динамична устойчивост на икономическото поведение);
динамична устойчивост на икономическото поведение;
динамично икономическо поведение (същото като динамично поведение на
икономическата система);
динамично-нестабилно икономическо поведение (същото като динамичнонеустойчиво поведение на икономическата система);
динамично-неустойчиво /динамично-нестабилно/ икономическо поведение
(същото като динамично-неустойчиво /динамично-нестабилно/ поведение на
икономическата система);
динамично-стабилно икономическо поведение (същото като динамичноустойчиво икономическо поведение и като динамично-устойчиво /динамичностабилно/ поведение на икономическата система);
динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ икономическо поведение
(същото като динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ поведение на икономическата система);
динамично-устойчиво /динамично-стабилно/ поведение на икономическата система;
ефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
изходно времево икономическо поведение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходно икономическо поведение;
изходно невремево икономическо поведение;
икономическо поведение;
комбинирано икономическо поведение;
кохерентно икономическо поведение;
невремево икономическо поведение;
неефективно интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
некохерентно икономическо поведение;
ненормално интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
неоптимално икономическо поведение на фирмата (в микр.);
неразумно
интровертно
дуално
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неразумно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
нестабилно икономическо поведение (същото като неустойчиво поведение
на икономическата система);
нестабилност на икономическото поведение (същото като неустойчивост на икономическото поведение);
неустойчиво /нестабилно/ икономическо поведение (същото като неустойчиво /нестабилно/ поведение на икономическата система);
неустойчивост /нестабилност/ на икономическото поведение;
област на неефективното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
област на ненормалното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на полезното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на приемливото ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на свръхефективното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
общополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
общостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
оптимално икономическо поведение на фирмата (в микр.);
относително-общополезностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-общостойностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително-полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
относително-пределнополезностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-пределностойностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-пределноценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
относително-ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пределнополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пределностойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пределноценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
програмирано икономическо поведение (същото като програмирано поведение на икономическата система);
пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пространство на ценностното икономическо поведение на индивида
[продуктово];
стабилно икономическо поведение (същото като устойчиво /стабилно/ поведение на икономическата система);
стабилност на икономическото поведение (същото като устойчивост на
икономическото поведение);
статична нестабилност на икономическото поведение (същото като
статична неустойчивост на икономическото поведение);
статична неустойчивост /нестабилност/ икономическото поведение;
статична стабилност на икономическото поведение (същото като статична устойчивост на икономическото поведение);
статична устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение;
статично-нестабилно икономическо поведение (същото като статичнонеустойчиво /статично-нестабилно/ поведение на икономическата система);
статично-неустойчиво /статично-нестабилно/ икономическо поведение
(същото като статично-неустойчиво /статично-нестабилно/ поведение на
икономическата система);
139

698

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-стабилно икономическо поведение (същото като статичноустойчиво /статично-стабилно/ поведение на икономическата система);
статично-устойчиво /статично-стабилно/ икономическо поведение (същото като статично-устойчиво /статично-стабилно/ поведение на икономическата система);
статично-устойчиво /статично-стабилно/ поведение на икономическата
система;
стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
стратегия на икономическото поведение в теорията на игрите в икономиката;
схема на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
състояние на вътрешно икономическо поведение (същото като вътрешно
икономическо събитие);
състояние на изходно икономическо поведение (същото като вътрешно
икономическо събитие);
състояние на икономическо поведение (същото като икономическо събитие);
траектория на икономическото поведение (същото като фазова траектория на събитията в икономическата система);
устойчиво /стабилно/ икономическо поведение (същото като устойчиво
/стабилно/ поведение на икономическата система);
устойчиво /стабилно/ поведение на икономическата система;
устойчивост /стабилност/ на икономическото поведение;
фазов вектор на икономическото поведение;
фазова точка на икономическото поведение (същото като фазов вектор
на икономическото поведение);
фазова траектория на икономическото поведение;
функции на икономическото поведение;
функция на оптималното икономическо поведение (същото като функция
на Р. Белман);
ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]
(individual poduct economic behaviour) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютно-общополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-общостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-пределнополезностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
абсолютно-пределностойностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
абсолютно-пределноценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
абсолютно-стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
абсолютно-ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
ефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
неефективно интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неефективно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
ненормално интровертно дуално стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
ненормално интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
неразумно
интровертно
дуално
стопанствено
относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
неразумно интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
неразумно интровертно сингуларно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж.
интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
област на неефективното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
област на ненормалното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на полезното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на приемливото ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
област на свръхефективното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
общополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
общостойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително-общополезностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-общостойностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
относително-полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
относително-пределнополезностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-пределностойностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-пределноценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово];
относително-стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
относително-ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
полезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пределнополезностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пределностойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пределноценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пространство на интровертното стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
пространство на ценностното икономическо поведение на индивида
[продуктово];
стойностно икономическо поведение на индивида [продуктово];
схема на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМАТА (firm economic behaviour) (ки) – във:
неоптимално икономическо поведение на фирмата (в микр.);
оптимално икономическо поведение на фирмата (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ПОГЛЪЩАНЕ /ПОТОПЯВАНЕ/ (economic immersion)
(ки) – във:
изометрично икономическо поглъщане /потопяване/;
момент на икономическото поглъщане (вж. задача за икономическото
преследване).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ* (economic sustenance) – същото като
икономика.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ (economic sustenance) (ки) – във:
икономическо поддържане (същото като икономика);
пазарно-икономическо поддържане (същото като пазарна икономика).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДМНОГООБРАЗИЕ (economic submanifold /subdiversity/) (ки) – във:
линейно икономическо подмногообразие (вж. непрекъснат икономически оператор).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДМНОЖЕСТВО* (economic subset) – икономическо
множество A, всеки елемент ai (i ∈ N) на което принадлежи на икономическото множество B, т.е. ако ai ∈ A, то ai ∈ B, където N е подреденото множество
от номера на икономическото множество A. Икономическото подмножество се
означава с израза A ⊂ B . Същото е като включено икономическо множество.
Вж. и икономическо отношение.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДМНОЖЕСТВО (economic subset) (ки) – във:
декомпозиция от икономически подмножества (същото като разложение
от икономически подмножества);
изброимо икономическо подмножество;
икономическо подмножество;
непразно икономическо подмножество;
околност на икономическото подмножество;
пълна група от икономически подмножества (същото като разложение
от икономически подмножества);
разложение от икономически подмножества;
собствено икономическо подмножество.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (economic similarity) – степен или форма на
определено сходство: между икономически обекти, респ. между изобразява144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щите ги икономически системи; между икономически системи и неикономически системи; между модели на икономически системи; между икономически
системи и техните модели. Задължително изискване при моделирането на
икономическите системи е да има подобие между модела на икономическата
система и икономическия обект на моделирането (респ. и изобразяващата го
икономическа система). Общите свойства на подобието в икономиката се основават върху схващането за подобие в математиката. Според него подобието
е преобразование на евклидовото пространство, при което за всеки две точки A
и B и за техните образи A1 и B1 е валидно съотношението |A1B1| = k|AB|, където
k е положително число и се нарича коефициент на подобието (similarity
coefficent). (Вж. изоморфно икономическо подобие и хомоморфно икономическо подобие.) Сходните (подобните) икономически системи [респ. сходните
(подобните) икономически обекти] са икономически аналози (economic
analoges). Те могат да бъдат подобни (т.е. да са аналози) помежду си по качествени и по количествени признаци. Сходството по количествените признаци
стои в основата на количественото икономическо подобие (quantitative
economic similarity), представено и анализирано с математически средства. Количествено подобните (количествено сходните) икономически аналози се
описват с помощта на сходствени икономически уравнения [сходствени в смисъл, че отразяват определено сходство], които се получават чрез приравняване
към нула на сходствените икономически функции. Последните са икономически функции от еднакъв вид, които се различават помежду си по аргументите и
по различните от нула постоянни коефициенти. Сходствените икономически
променливи са променливи, които влизат под знаците на сходствените икономически функции с еднакви образи. Две икономически системи (респ. обекти)
са подобни, ако, първо, имат сходствени икономически уравнения (сходствени
математически описания) от вида

F ( z , xi , a j , t s , Ds ) = 0,

(1)

i, j , s = 1, 2, ... ,

където Ds = d/dt, второ, сходствените икономически променливи (например z1
и z2, x11 и x21, x12 и x22) са свързани с постоянни коефициенти на икономическа пропорционалност (economic proportionality coefficients) [те са постоянни
коефициенти на икономическо подобие* (economic similarity coefficients)]

(2)

Cz =

z
t
D
z1
, C xi = 1i , Ct s = 1s = 2 s .
z2
z 2i
t 2 s D1s

145

704

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------При условията (2) съответствуващите икономически уравнения, функции и
променливи са подобни помежду си. Благодарение на постоянните коефициенти (2) резултатите, които се получават за едната икономическа система (за
единия обект), могат да се трансформират в съответни резултати за другата
икономическа система (за другия обект). Необходимо условие за икономическото подобие е уравненията (1) и (2) да са съвместни. Коефициентите (константите) на икономическото подобие (2) са свързани с коефициенти (константи), определени от сходствените икономически уравнения (1). За да бъдат изведени тези коефициенти, сходствените уравнения (1) се привеждат в безразмерната форма [т.е. в безразмерни сходствени икономически уравнения*
(non-dimensional likenessial economic equations)]

(3)

Φ ( z , xi , a j , t s , Ds ) ± 1 = 0,
i, j , s = 1, 2, ... ,

където Φ са безразмерни сходствени икономически функции* (nondimensional likenessial economic functions), а произведенията на степените
z , xi , a j , t s , Ds се обединяват в безразмерните степенни комплекси от вида

(4)

π r = a j z α r xiβir t sγ sr Dsδsr ,
i, j , s = 1, 2, ... ,

които могат да бъдат наречени критерии за икономическо подобие*
(economic similarity criteria) [или още – сходствени икономически критерии*
(likenessial economic criteria)]. В резултат на това безразмерните сходствени
икономически функции Φ се представят като безразмерни критериални
сходствени икономически функции* (non-dimensional criterial likenessial
economic functions)

ϕ (π r ) = Φ ( z, xi , a j , t s , Ds ),
а безразмерната форма на уравненията (3) – като безразмерни критериални
сходствени икономически уравнения* (non-dimensional criterial likenessial
economic equations) ϕ (π r ) ± 1 = 0. При наличие на икономическо подобие
сходствените икономически критерии са равни, т.е. π 1r = π 2 r . Уравненията на
константите на икономическото подобие придобиват вида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------π 1r a1 j α r β ir δ sr −γ sr
(5)
=
C C C
= 1.
π 2 r a 2 j z xi
Уравненията от системата (5) трябва да бъдат съвместни и независими. Ако те
не са съвместни, тогава икономическото подобие е невъзможно при каквото и
да е значение на константите (на коефициентите на икономическо подобие).
Необходимо е зависимите уравнения от системата (5) да бъдат изключени.
Броят на независимите уравнения в (5) трябва да бъде равен на броя на независимите критерии на икономическото подобие πr. Близко до икономическото
подобие стои понятието за икономическа аналогия.

ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (economic similarity) (ки) – във:
веществено-енергетично икономическо подобие;
идеално икономическо подобие;
изокибернетично икономическо подобие (същото като изофункционално
икономическо подобие);
изоморфно икономическо подобие;
изофункционално икономическо подобие;
икономическо подобие;
информационно икономическо подобие;
кибернетично икономическо подобие (същото като функционално икономическо подобие);
кибернетично-структурно икономическо подобие (същото като функционално-структурно икономическо подобие);
коефициенти на икономическо подобие (вж. икономическо подобие);
критерии за икономическо подобие (същото като сходствени икономически критерии ; вж. икономическо подобие);
математико-логическо икономическо подобие;
материално икономическо подобие;
мисловно икономическо подобие;
нематериално икономическо подобие (същото като идеално икономическо
подобие);
предпорядков клас на икономическо подобие (вж. икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък);
размито икономическо подобие /хомотетия/ (същото като размито икономическо отношение на подобие);
символно икономическо подобие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------структурно икономическо подобие;
теоретико-множествено икономическо подобие;
функционално икономическо подобие;
функционално-структурно икономическо подобие;
хомокибернетично икономическо подобие (същото като хомофункционално икономическо подобие);
хомоморфно икономическо подобие;
хомофункционално икономическо подобие.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОТНОШЕНИЕ НА ПОДОБИЕ В РАЗМИТ
ПРЕДПОРЯДЪК* (similarity economic subrelation in fuzzy preorder). Приема~
ме, че размитото бинарно икономическо отношение ℜ е размито икономическо отношение на предпорядък
~
ℜ⊂ E×E
в прякото произведение E × E . Ако съществува такова обикновено икономическо подмножество E1 ⊂ E , щото

∀x, y ∈ E1 : µℜ~ ( x, y ) = µ ℜ~ ( y, x),
където

µ ℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x)

са характеристичните функции на икономическите принадлежности (вж.
размито икономическо множество), тогава елементите на икономическото
множество E1 се намират в отношение на подобие, което се нарича икономи~
ческо подотношение на подобие в размит предпорядък ℜ. Икономическо
подотношение на подобие в размит предпорядък е максимално, ако разглежданото отношение не съществува друго икономическо отношение на подобие
от същата природа. Да приемем по-нататък, че икономическото отношение на
~
предпорядък ℜ е такова, че всеки от елементите на подмножеството E1 на
E × E принадлежи на максимално икономическо отношение на подобие и не
принадлежи на никакво друго отношение (това означава, че всички максимални икономически отношения на подобие не се пресичат). Тогава подмножествата, в които са определени такива непресичащи се максимални икономически
отношения на подобие, се наричат предпорядкови класове на икономическо
подобие* (preorder classes economic similarity). Обаче не всички размити предпорядъци могат да се разложат на класове на подобието. Затова пък размит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предпорядък, който може да се разложи на класове на подобие, се определя
като разложим размит икономически предпорядък* (decomposable fuzzy
economic preorder).

ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПОКРИТИЕ* (economic subcovering) на икономическото покритие µ на икономическото множество X – всяко подсемейство на
семейството на икономическото покритие µ, което от своя страна е покритие
на икономическото множество X. Вж. бикомпактно икономическо пространство.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПОЛЕ* (economic subfield) – подполе на икономическото поле K; подмножество M ⊂ K , което от своя страна е също икономическо поле по отношение на операциите събиране и умножение, зададени в K.
Ако M и N са икономически подполета на K, тогава тяхното икономическо сечение M I N е също икономическо подполе на K.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПРОСТРАНСТВО (economic subspace) (ки) – във:
афинно икономическо подпространство (същото като линейно икономическо многообразие);
допустимо икономическо подпространство (същото като инвариантно
икономическо подпространство);
инвариантно икономическо подпространство;
линейно икономическо подпространство;
линейно икономическо подпространство, обхващащо икономическо множество;
пряка сума от икономическите подпространства;
трансверсални линейни икономически подпространства (вж. икономическа трансверсалност).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОЗНАНИЕ (economic cognition) – постъпателен процес на придобиване на истинни икономически знания за икономическата
действителност, последната разглеждана като съвкупност от икономически
предмети (в т.ч. икономически обекти, икономически системи, икономически
явления, икономически процеси и т.н.); процес на отразяване в познаващото
съзнание (вж. икономическо отражение) на съществуващото вън и независимо от него икономическо битие. Изходен пункт (първо равнище) на икономическото познание са икономическите възприятия и икономическите представи
на хората, наблюдаващи (съзерцаващи) икономиката. Икономическите възп149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------риятия и икономическите представи обаче все още са само външната, несъществената страна на икономическите предмети (на икономическата действителност), някакво познаване на единичното в икономическото битие. Крайната
задача на икономическото познание е достигането до вътрешната, съществената страна на икономическите предмети, опознаването на всеобщото в икономиката. Тази задача се решава чрез логическото икономическо мислене, което
е второто равнище на икономическото познание и важно място при което заема системният подход в икономиката. Продукт на това второ равнище е икономическото знание, което се разглежда като цялостна и систематизирана съвкупност от научни понятия за икономиката, в т.ч. и най-вече – за икономическите закономерности (вж. икономически закон).

ИКОНОМИЧЕСКО ПОКРИТИЕ* (economic cover), покритие на икономическо множество, – всяко семейство от подмножества на икономическото
множество X, обединението на които е самото това множество X. Същото като икономическа обвивка (вж. решетъчна икономическа функция). От своя
страна покритието на икономическото пространство е всяко произволно
покритие на икономическото множество X, от което множество чрез присвояване (придаване) на определена икономическа структура е построено това
пространство [напр. покритие на топологично икономическо пространство* (topologic economic space cover), покритие на равномерно икономическо
пространство* (uniform economic space cover) и т.н.]. Важно значение (особено за топологичните икономически пространства) имат отворените икономически покрития (отворените покрития на икономическите множества). Те
са покрития, всички елементи на които са отворени икономически множества. Значението им произтича от това, че техните икономически елементи носят
пълна информация за локалната структура на съответните икономически пространства, а свойствата на икономическите покрития в цялост са израз на глобалните характеристики и на съществените свойства на тези пространства.
Под икономическо подпокритие (подпокритие на икономическо множество) γ
на икономическото множество X се разбира всяко подсемейство на семейството γ от подмножества, което от своя страна е покритие на X (вж. семейство от
икономически множества). Чрез термините на икономическите покрития могат да се дефинират такива важни понятия като бикомпактност, изброима компактност и финална компактност на икономическото пространство. Бикомпактно икономическо пространство е налице, когато от всяко негово отворено покритие може да се отдели крайно подпокритие. Изброимо компактно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо пространство е налице, когато от всяко негово изброимо отворено покритие може да се отдели крайно икономическо подпокритие. Финално
компактно икономическо пространство е налице, когато от всяко негово отворено покритие може да се отдели изброимо подпокритие. Важна роля в икономическата топология играят също и затворените икономически покрития
(затворените покрития на икономическите множества). Затворено е икономическото покритие, всички елементи на което са затворени икономически
множества. Пример за затворено икономическо покритие на дадено топологично икономическо пространство е семейството от всички негови едноточкови подмножества. Тъй като в такова затворено икономическо покритие не се
съдържа информация за топологията на разглежданото икономическо пространство, необходимо е то да се съедини с други съществени ограничения, като
например разглеждането на затворени локални крайни икономически покрития.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОКРИТИЕ (economic cover) (ки) – във:
затворено икономическо покритие (същото като затворено покритие на
икономическото множество);
икономическо покритие;
отворено икономическо покритие;
равномерно икономическо покритие.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ* (economic field) – поле (field), състоящо се от
икономическо множество (респ. от икономически множества); комутативноасоциативен икономически пръстен с единица, множеството на ненулевите
икономически елементи на който не е празно и образува група по отношение
на умножението. Представлява още икономическо множество от прости ненулеви комутативно-асоциативни икономически пръстени с единица (вж. икономически пръстен и комутативен икономически пръстен). Икономическо подполе на икономическото поле K е подмножеството M ⊂ K , което от своя страна е също икономическо поле по отношение на операциите събиране и умножение, зададени в K. Ако M и N са икономически подполета на K, тогава тяхното икономическо сечение M I N е също икономическо подполе на K. Всяко
изоморфно (еднозначно и взаимно) изображение (респ. съответствие) на икономическото поле е икономическа инекция (т.е. е инективно икономическо
изображение, съдържащо инективно икономическо съответствие) (вж. икономическо съответствие и икономическо изображение). В случай че елемен151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тите на икономическото поле са функции на елементите на някакво икономическо множество, тогава икономическото поле може да се интерпретира като
обобщение на понятието за икономическа функция. В общия случай икономическото поле е някаква икономическа функция на няколко аргумента, т.е. е някаква икономическа функция на точка от област на определено пространство
(в т.ч. и на определено икономическо пространство). Някои разновидности на
икономическото поле са: числовото икономическо поле и реалното икономическо поле; скаларното икономическо поле, векторното икономическо поле,
матричното икономическо поле и тензорното икономическо поле; статичното икономическо поле и динамичното икономическо поле, дискретното
икономическо поле и непрекъснатото икономическо поле; детерминираното
икономическо поле и случайното икономическо поле и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо поле се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско поле* (consumptionary field), стопанско поле*
(protoeconomic field), пазарно-икономическо поле* (marketly-economic field) и
финансово-пазарно-икономическо поле* (financially-marketly-economic field).
Общо за всички тях е понятието за поддържащо поле* (sustenance /sustaining/
field) (за поле на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ (economic field) (ки) – във:
векторно икономическо поле;
векторно случайно икономическо поле (вж. случайно икономическо поле);
детерминирано икономическо поле;
динамично векторно икономическо поле;
динамично дискретно икономическо поле;
динамично икономическо поле;
динамично матрично икономическо поле;
динамично непрекъснато икономическо поле;
динамично скаларно икономическо поле;
динамично тензорно икономическо поле;
дискретно векторно икономическо поле;
дискретно икономическо поле;
дискретно матрично икономическо поле;
дискретно скаларно икономическо поле;
дискретно тензорно икономическо поле;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо поле;
корелационна функция на случайното икономическо поле (вж. случайно икономическо поле);
математическо очакване на случайното икономическо поле (вж. случайно икономическо поле);
матрично икономическо поле;
непрекъснато векторно икономическо поле;
непрекъснато икономическо поле;
непрекъснато матрично икономическо поле;
непрекъснато скаларно икономическо поле;
непрекъснато тензорно икономическо поле;
реално икономическо поле;
скаларно икономическо поле;
скаларно случайно икономическо поле (вж. случайно икономическо поле);
случайно икономическо поле;
статично векторно икономическо поле;
статично икономическо поле;
статично матрично икономическо поле;
статично скаларно икономическо поле;
статично тензорно икономическо поле;
тензорно икономическо поле;
топологично икономическо поле;
хомогенно случайно икономическо поле;
хомогенно и изотропно случайно икономическо поле (вж. случайно
икономическо поле);
хомогенно случайно икономическо поле в тесен смисъл;
хомогенно случайно икономическо поле в широк смисъл;
числово икономическо поле.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ (economic situation /condition, location/)
(ки) – във:
общо икономическо положение;
равновесно икономическо положение (същото като равновесно положение
на икономическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ПОНЯТИЕ (economic concept /conception/), предметно
икономическо понятие, – цялостна съвкупност от икономически съждения за
някакъв икономически предмет (в т.ч. икономически обект, икономическа
система, икономическо явление, икономически процес и т.н.), ядрото на която
(съвкупност) е съждението, отразяващо съществените признаци на предмета
(вж. съществен икономически признак). Да се изобразят в мисълта съществените признаци на икономическия предмет – това означава той да бъде разбиран. Икономическото понятие е продукт на икономическото абстрахиране: не
е възможно да се състави икономическо понятие, без да се сравняват икономически предмети от един и същ клас. С помощта на абстрахирането се изолират
общите икономически признаци на еднородни икономически предмети. Процесът на образуването на икономическите понятия обаче включва още икономическия анализ и икономическия синтез на икономическите предмети, както и
индуктивните и дедуктивните икономически умозаключения. Във всяко икономическо понятие има: (а) съдържание (вж. икономическо съдържание), което е съвкупност от съществените икономически признаци, и (б) обем (вж. икономическо количество), който е съвкупността от икономически предмети, отразявани в понятието. Съобразно със закона за обратното отношение между
съдържането и обема на понятието увеличаването на съдържанието на икономическото понятие намалява неговия обем и обратно. Икономическото понятие придобива своята пълна и завършена форма само в процеса на развитието
на икономическите определения, само в състава на разгърнатото теоретично
изграждане на определен комплекс от икономически явления. Отделните абстрактни определения са само отделни моменти на икономическото понятие:
последното се изразява изключително чрез тяхното единство. Основни разновидности на икономическото понятие са обектното икономическо понятие
(понятие, отнасящо за икономическия обект) и системното икономическо понятие (понятие отнасящо за икономическата система). Вж. икономическа категория.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо понятие се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско понятие* (consumptionary conception), стопанско
понятие* (protoeconomic conception), пазарно-икономическо понятие*
(marketly-economic conception) и финансово-пазарно-икономическо понятие*
(financially-marketly-economic conception). Общо за всички тях е понятието за
поддържащо понятие* (sustenance /sustaining/ conception) (за понятие при
поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ПОНЯТИЕ (economic concept /conception/) (ки) – във:
абстрактно икономическо понятие;
видово икономическо понятие;
генетическо определение на икономическото понятие;
деление на обема на икономическото понятие;
делимо икономическо понятие;
дихотомно деление на обема на икономическото понятие;
единично икономическо понятие;
закон за обратното отношение между съдържанието и обема на икономическото понятие;
икономическо понятие;
кръстосано деление на обема на икономическото понятие;
неопределяемо икономическо понятие;
непрекъснатост на делението на обема на икономическото понятие;
несравними икономически понятия (вж. несъвместими икономически понятия);
несъвместими икономически понятия;
обектно икономическо понятие;
обем на икономическото понятие;
обобщаване на икономическото понятие.определяемо икономическо понятие;
общо икономическо понятие;
ограничаване на икономическо понятие;
определящо икономическо понятие;
основание на делението на обема на икономическото понятие;
отрицателно икономическо понятие;
подчиняване на икономическите понятия;
предметно икономическо понятие (същото като икономическо понятие);
просто икономическо понятие;
пространство на икономическите понятия;
противоречащи икономически понятия (вж. несъвместими икономически
понятия);
противоположни икономически понятия (вж. несъвместими икономически понятия);
равнозначни икономически понятия;
родово икономическо понятие;
системно икономическо понятие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сложно икономическо понятие;
субстанциално определение на икономическото понятие;
съдържание на икономическото понятие;
събирателно икономическо понятие;
съвместими икономически понятия;
съразмерност на делението на обема на икономическотои понятие;
съразмерност на определението на обема на икономическото понятие.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОПЪЛНЕНИЕ* (economic augmentation) – вж. попълнение на топологичното векторно икономическо пространство.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО* (economic intermediation), непроизводствено икономическо предипотребление, непотпребително икономическо следпроизводство, (*) – вид възпроизводствена икономическа конфигурация (конфигурация на икономическото възпроизводство), която за даден възпроизводствен икономически цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е съставена от логически последователно свързани фази на
възпроизводството, намиращи се след икономическото производство като негова първа фаза и преди икономическото потребление като негова последна
фаза в икономиката; употребява се още и като общо понятие за коя да е възпроизводствена фаза (вж. възпроизводствени икономически фази) от посочения
обхват; разделя икономическото стопанисване на производство и потребление
като самостоятелни фази и опосредства движението (предвижването) на възпроизводствените запаси помежсду им. Според поддържащата форма на икономиката – непазарна икономика, пазарна икономика, нефинансова пазарна
икономика или финансова пазарна икономика (вж. поддържане), разновидности на икономическото посредничество съответно са: (1) икономическото посредничество като такова – то включва поне икономическото разпределение,
(2) непазарно-икономическото посредничество* (non-marketly-economic
intermediation) – то включва само икономическото разпределение, (3) пазарноикономическото посредничество* (marketly-economic intermediation) – то
включва поне икономическото разпределение, (4) нефинансово-пазарноикономическото посредничество* (non-financially-marketly-economic intermediation) – то включва само икономическата размяна и икономическото разпределение, и (5) финансово-пазарно-икономическото посредничество*
(financially-marketly-economic intermediation) – то включва икономическата
размяна, финансовата размяна и икономическото разпределение. При неико156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическото стопанство няма посредническа конфигурация. Икономическото стопанисване и икономическото посредничество, взети заедно, изцяло изчерпват икономическото възпроизводство. Вж. инефикасно икономическо благо.
В общия случай (фиг. 1) икономическото посредничество (същото като
посредническо икономическо предипотребление и като посредническо икономическо следпроизводство) включва икономическата размяната, финансовата размяна и икономическото разпределението, означавани като посреднически икономически фази* (intermediary economic phases). Икономическото
посредничество едновременно е:
(1) обединение (вж. икономическо обединение и икономическо сечение) на
(а) пазарно икономическо посредничество [същото като икономическа размяна
(в т.ч. реална икономическо размяна, към която си числят продуктовата икономическа размяна и трудовата икономическа размяна) и финансова размяна],
като непроизводствен икономически бизнес, като пазарно икономическо следпроизводство, като пазарно икономическо предипотребление и като пазарен
икономически бизнес] и (б) непотребителна икономическа алокация, която, от
своя страна е обединение на финансова размяна и икономическо разпределение;
(2) обединение на (а) реална икономическа размяна (същото като субстанциална икономическа размяна и като нефинансова икономическа размяна),
(б) финансова размяна (същото като финансово икономическо посредничество, като финансова икономическа алокация, като финансов икономически бизнес, като финансово икономическо предипотребление и като финансово икономическо следпроизводство, както и като сечение на икономически бизнес и
икономическа алокация и като сечение на икономическа размяна и непотребителна икономическа алокация) и (в) икономическо разпределение (същото
като разпределително икономическо посредничество, като разпределителна
икономическа алокация, като разпределително икономическо предипотребление и като разпределително икономическо следпроизводство, както и същото
като сечение на непотребителна икономическа алокация и нефинансова икономическа алокация, като сечение на икономическо посредническтво и нефинансова икономическа алокация и като сечение на икономическо предипротребление и нефинансова икономическа алокация);
(3) обединение на (а) финансово икономическо посредничество (което е
финансовата икономическа размяна) и (б) нефинансово икономическо пос-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редничество (което, от своя страна, е обединение на икономическа размяна и
икономическо разпределение);
(4) сечение на (а) икономическо следпроизводство и (б) икономическо
предипотребление, тъй като икономическото следпроизводство е обединение
на икономическо посредничество и икономическо потребление, а икономическото предипотребление е обединение на икономическо производство и икономическо посредничество {където, от своя страна: (а) икономическото производство едновременно е (α) производствен икономически бизнес, (β) непосредническо икономическо предипотребление, (γ) непазарен икономически бизнес, (δ) производствено икономическо предипотребление и (ε) едновременно е
[1] сечение на икономическо стопанисване и икономическо предипотребление,
[2] сечение на икономическо стопанисване и икономически бизнес, [3] сечение
на икономическо стопанисване и нефинансов икономически бизнес, където
икономическото стопансване е обединение на икономическо производство и
икономическо потребление; (б) икономическото потребление едновременно е
(α) потребителна икономическа алокация (същото като непосредническа икономическа алокация), (β) непосредническо икономическо следпроизводство, (γ)
продуктова икономическа алокация, (δ) потребително икономическо следпроизводство и (ε) едновременно е [1] сечение на икономическо стопанисване и
икономическо следпроизводство; [2] сечение на икономическо стопанисване и
икономическа алокация [3] сечение на икономическо стопанисване и нефинансова икономическа алокация}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическо
възпроизводство

Трудова
икономич.
размяна

Иконом.
производство

Продуктова иконом.
размяна

Финан.
размяна

Иконом.
разпределение

Иконом.
потреблене

Реална
икономич.
размяна

Икономическа размяна

Икономическо
посредничество
Фиг. 1. Икономическо посредничество в общия му случай (влючва икономическа размяна,
финансова размяна и икономическо разпределение)

ИКОНОМИЧЕСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (economic intermediation) (ки) –
във:
икономическо посредничество;
неалокативно икономическо посредничество (същото като реална икономическа размяна);
непазарно икономическо посредничество (същото като икономическо разпределение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нестоково икономическо посредничество (същото като непотребителна
икономическа алокация);
нефинансово икономическа посредничество;
пазарно икономическо посредничество (същото като икономическа размяна);
разпределително икономическо посредничество (същото като икономическо разпределение);
финансово икономическо посредничество (същото като финансова размяна).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОСТИГАНЕ (economic way /attaining/) (ки) – във:
начин на икономическо постигане (вж. икономически супсенс).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОТВЪРЖДАВАНЕ (economic substantiation) (ки) –
във:
начин на икономическо потвърждаване (вж. икономическа действителност; икономическа необходимост; икономически индистит; икономически субстантит).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОТОПЯВАНЕ /ИМЕРСИЯ/* (economic immersion),
имерсия в икономиката, – икономическо изображение (респ. икономическа
функция) f : X → Y на едно топологично икономическо пространство в друго, при което всяка икономическа точка в X има околност U, която функцията
f изобразява хомоморфно в fU. Вж. икономически хомоморфизъм.
ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ (economic consumption) – потребление, което се осъществява в икономиката (в икономическата сфера като една
от основните форми на поддържането); икономическо-обусловено потребление; крайна фаза на икономическото възпроизводство и една от подсистемите
на възпроизводствената икономическа система (една от елементарните възпроизводствени икономически системи, респ. една от възпроизводствените
икономически фази); общо понятие за непазарно-икономическо потребление*
(non-marketly-economic
consumption)
(непазарно-икономическообусловено потребление) и пазарно-икономическото потребление*
(marketly-economic consumption) (пазарно-икономическо-обусловено потребление); една от основните разновидности на потреблението изобщо. То е вид
минимална възпроизводствена икономическа конфигурация* (minimal reproductional economic configuration) (вж. възпроизводствена икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфигурация). Неговото системно отражение в човешкото съзнание е потребителната икономическа система. В икономическото потребление социумът
(хората и обществото като цяло) употребяват (изразходват) продукти с цел да
удовлетворят своите потребности в икономически условия. Последното означава едновременното наличие на икономически потребности, на ограниченост
на икономическите ресурси и на отношения на собственост върху икономическото богатство. Подразделя се на производствено икономическо потребление* (productional economic consumption) – в него се удовлетворяват производствените икономически потребности* (productional economic needs
/necessities/), и непроизводствено икономическо потребление* (nonproductional economic consumption) – в него се удовлетворяват непроизводствените икономически потребности* (non-productional economic needs
/necessities/). Фазата на икономическото потребление предполага наличието на
фазите на икономическото производство и икономическото разпределение (в
икономическото възпроизводство, няма потребление без производство и без
разпределение). Икономическото потребение е същото (α) като потребителна
икономическа алокация (същото като непосредническа икономическа алокация), (β) като непосредническо икономическо следпроизводство, (γ) като продуктова икономическа алокация, (δ) като потребително икономическо следпроизводство и (ε) едновременно е [1] сечение (вж. икономическо сечение) на
икономическо стопанисване и икономическо следпроизводство; [2] сечение на
икономическо стопанисване и икономическа алокация [3] сечение на икономическо стопанисване и нефинансова икономическо алокация.
Прецизното интерпретиране на понятията за икономическо производство
и икономическо потребление показва, че макар и наложени в литературата и
затова възприемани и в настоящото издание, в действителност неточно отразяват тяхното съдържание. Всяко производство (на продукт, а той е физически
продукт) е потребление на производствени фактори и всяко потребление (на
продукт) е производство на работна сила, на трудов производствен фактор.
Тоест всяко производство е потребление (производствено потребление) и всяко потребление е производство (потребително производство) (според К.
Маркс). Затова според автора по-правилно е явлението икономическо производство като фаза на икономическото възпроизводство да бъде означавано като физическо икономическо творчество* (physical economic cretion), което е
потребление на производствени икономически фактори и производство на физически икономически продукт, а явлението икономическо потребление като
фаза на икономическото възпроизводство да бъде означавано като трудово
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо творчество* (labour economic cretion) (или още като човешко
икономическо творчество в противовес на физическото), което е потребление на физически икономически продукт (както и на трудов фактор при обслужването) и производство на трудов икономически фактор. В своята общност
потреблението на производствените икономически фактори и потреблението
на физическия икономически продукт формират понятието за икономическо
потребление в новия му смисъл, а производството на физическия икономически продукт и производството на трудовия икономически фактор формират
понятието за икономическо производство също в новия му смисъл.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо разпределение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско потребление* (consumptionary consumption), стопанско потребление* (protoeconomic consumption), пазарноикономическо потребление* (marketly-economic consumption) и финансовопазарно-икономическо потребление* (financially-marketly-economic consumption). Общо за всички тях е понятието за поддържащо потребление* (sustenance /sustaining/ consumption) (за потребление при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ (economic consumption) (ки) – във:
вектор на икономическото потребление;
вектор на продуктовото икономическо потребление;
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Слуцки, Е. (в микр.);
доходно-компенсирана крива “цена – икономическо потребление” по
Хикс, Дж. (в микр.);
доходно-компенсирана крива ”цена – икономическо потребление” (в
микр.);
икономическо потребление;
крива “икономически доход – икономическо потребление” (в микр.);
крива “цена – икономическо потребление” (в микр.);
крива “цена – икономическо потребление” при обикновено благо (в микр.);
крива на “цена – икономическо потребление” при стока на Гифън, Р. (в
микр.);
обикновена крива ”цена – икономическо потребление” (в микр.);
специфична крива “доход – икономическо потребление” (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВДОПОДОБИЕ (economic likelihood) (ки) – във:
оценка на максималното икономическо правдоподобие (вж. статистически критерий на оптимално икономическо управление);
уравнение на икономическото правдоподобие (вж. статистически
критерий на оптимално икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО (economic rule) (ки) – във:
бейесовско решаващо икономическо правило (вж. байесовско обучение
в разпознаването на икономически образи);
нерандомизирано решаващо икономическо правило (вж. решаващо
икономическо правило);
последователно решаващо икономическо правило (вж. решаващо икономическо правило);
рандомизирано решаващо икономическо правило (вж. решаващо икономическо правило);
решаващо икономическо правило;
статистически решаващи икономически правила (вж. решаващо икономическо правило).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕВИШЕНИЕ* (economic excess) – същото като увеличаваща продуктово-присъща икономическа аберация.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕВИШЕНИЕ (economic excess) (ки) – във:
икономическо превишение (същото като увеличаваща продуктовоприсъща икономическа аберация);
продуктово икономическо превишение (същото като увеличаваща продуктова икономическа аберация);
продуктово потребително икономическо превишение (същото като увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация);
продуктово производствено икономическо превишение (същото като увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕВИШЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual economic excess) (ки) – във:
продуктово икономическо превишение [индивидуално] (същото като увеличаваща продуктова икономическа аберация [индивидуална]);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктово потребително икономическо превишение [индивидуално]
(същото като увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална]);
продуктово производствено икономическо превишение [индивидуално]
(същото като увеличаваща продуктова производствена икономическа аберация [индивидуална]).
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ*
(economic
beforeconsumption) (*) – вид възпроизводствена икономическа конфигурация (конфигурация на икономическото възпроизводство), която за даден възпроизводствен икономически цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е
съставена от логически последователно свързани фази на възпроизводството,
предхождащи икономическото потребление като негова последна фаза в икономиката; употребява се още и като общо понятие за коя да е възпроизводствена фаза (вж. възпроизводствени икономически фази), предхождаща икономическото потребление. От гледна точка на икономическото възпроизводство
като процес на създаване на нарастващо във времето икономическо богатство
предипотреблението е негова ресурсна икономическа подсистема, а потреблението – негова резултатна икономическа подсистема. Задължителна фаза
на икономическото предипотребление е тази на икономическото производство.
Икономическото предипотребление и икономическото потребление изчерпват
икономическото възпроизводство. Според поддържащата форма на икономиката – непазарна икономика, пазарна икономика, нефинансова пазарна икономика или финансова пазарна икономика (вж. поддържане), разновидности на
икономическото предипотребление съответно са: (1) икономическото предипотребление като такова – то включва поне икономическото производство и
икономическото разпределение, (2) непазарно-икономическото предипотребление* (non-marketly-economic before-consumption) – то включва само непазарно-икономическото производство и непазрано-икономическото разпределение, (3) пазарно-икономическото предипотребление* (marketlyeconomic before-consumption) – то включва поне пазарно-икономическото производство, пазарно-икотомичесата размяна (същото като икономическа размяна) и пазарно-икономическото разпределение, (4) нефинансово-пазарноикономическото
предипотребление*
(non-financially-marketly-economic
before-consumption) – то включва само нефинансово-пазарно-икономическото
производство, нефинансово-пазарно-икономическата размяна и нефинансовопазарно-икономическото
разпределение,
и
(5)
финансово-пазарно164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическото предипотребление* (financially-marketly-economic beforeconsumption) – то включва финансово-пазарно-икономическото производство,
финансово-пазарно-икономическата размяна, финансовата икономическа и
финансово-пазарно-икономическото разпределение. Вж. бефикасно икономическо благо.
В общия случай (фиг. 1) икономическото предипотребление включва
икономическото производството, икономическата размяна, финансовата
размяна и икономическото разпределение, означавани като предипотребителни икономически фази* (before-consumption economic phases). Икономическото предипотребление едновременно е:
(1) обединение на икономическо производство и икономическо посредничество (вж. икономическо обединение и икономическо сечение), където, от
своя страна:
(а) икономическото производство едновременно е (α) производствен икономически бизнес, (β) непосредническо икономическо предипотребление, (γ)
непазарен икономически бизнес, (δ) производствено икономическо предипотребление и (ε) едновременно е [1] сечение на икономическо стопанисване и
икономическо предипотребление, [2] сечение на икономическо стопанисване и
икономическо бизнес, [3] сечение на икономическо стопанисване и нефинансов
икономическо бизнес, където икономическото стопансване е обединение на
икономическо производство и икономическо потребление;
(б) икономическото посредничество (същото като посредническо икономическо предипотребление) едновременно е (α) обединение на [1] пазарно
икономическо посредничество [същото като икономическа размяна (в т.ч. реална икономическа размяна и финансова размяна), като непроизводствен икономически бизнес, като пазарно икономическо следпроизводство, като пазарно
икономическо предипотребление и като пазарен икономически бизнес] и [2]
непотребителна икономическа алокация (β) обединение на [1] реалена икономическа размяна (същото като нефинансова икономическа размяна) (в т.ч.
продуктова икономическа размяна и трудова икономимеска размяна), [2] финансова размяна (същото като финансово икономическо посредничество, като
финансова икономическа алокация, като финансов икономически бизнес, като
финансово икономическо предипотребление и като финансвово икономическо
следпроизводство) и [3] икономическо разпределение (същото като разпределително икономическо посредничество, като разпределителна икономическа
алокация, като разпределително икономическо предипотребление и като разпределително икономическо следпроизводство), (γ) обединение на финансово
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо посредничество (което е финансовата икономическа размяна) и
нефинансово икономическо посредничество (което, от своя страна, е обединение на реална икономическа размяна и икономическо разпределение) и (δ) сечение на икономическо следпроизводство и икономическо предипотребление;
(2) обединение на икономически бизнес и икономическо разпределение,
където, от своя страна, икономическият бизнес (същото като бизнес икономическо предипотребление и неразпределително икономическо предипотребление) едновременно е (а) обединение на икономическо производство и непроизводствен икономически бизнес (същото като икономическа размяна и като пазарен икономически бизнес), като непроизводственият икономически бизнес
пък е обединение на (α) реална икономическа размяна и (β) финансова размяна, (б) обединение на нефинансов икономически бизнес (същото като реален
икономически бизнес) и финансова размяна, като нефинансовият икономимески бизнес пък е обединение на икономическо производство и реална икономическа размяна, и (в) обединение на икономическо производство, реална икономическа размяна, и финансова размяна;
(3) обединение на нефинансов икономически бизнес и непотребителна
икономическа алокация;
(4) обединение на непазарно икономическо предипотребление и пазарен
икономически бизнес, където, от своя страна, непазарното икономическо предипотпребление е обединение на икономическо производство и икономическо
разпределение;
(5) обединение на нефинансово икономическо предипотребление и финансово икономическо предипотребление, където, от своя страна, нефинансовото
икономимеско предипотребление е обединение на нефинансов икономически
бизнес и икономическо разпределение (т.е. нефинансовото икономическо предипотребление е обединение на икономическо производство, реална икономическа размяна и икономическо разпределение);
(6) обединение на икономическо производство, икономическа размяна,
финансова размяна и икономическо разпределение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическо
възпроизводство

Трудова
икономич.
размяна

Иконом.
производство

Продуктова иконом.
размяна

Финан.
размяна

Иконом.
разпределение

Иконом.
потреблене

Реална
икономич.
размяна

Икономическа размяна

Икономическо
предипотребление
Фиг. 1. Икономическо предипотребление в общия му случай (влючва икономическо производство, икономическа размяна, финансова размяна и икономическо разпределение)

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДИПОТРЕБЛЕНИЕ (economic before-consmption)
(ки) – във:
бизнес икономическо предипотребление (същото като бизнес);
икономическо предипотребление;
неалокативно икономическо предипотребление (същото като нефинансов
икономическши бизнес);
непазарно икономическо предипотребление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непосредническо икономическо предипотребление (същото като икономическо производство);
непредприемаческо икономическо предипотребление (същото като икономическо разпределение);
непроизводствено икономическо предипотребление (същото като икономическо посредничество);
неразпределително икономическо предипотребление (същото като икономически бизнес);
нестоково икономическо предипотребление;
нефинансово икономическо предипотребление;
пазарно икономическо предипотребление (същото като икономическа
размяна);
посредническо икономическо предипотребление (същото като икономическо посредничество);
производствено икономическо предипотребление (същото като икономическо производство);
разпределително икономическо предипотребление (същото като икономическо разпределение);
финансово икономическо предипотребление (същото като финансова
размяна).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (economic meaning /designation/)
(ки) – във:
външно икономическо предназначение (вж. икономически супсенс);
вътрешно икономическо предназначение (вж. икономически смисъл);
ингредиентно икономическо предназначение (вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (economic preference) (в теорията
за икономическия избор при икономическото възпроизводство) – желание на
възпроизводствената икономическа единица да осъществява икономическо
възпроизводство (в т.ч. икономическо производство, икономическа размяна,
икономическо разпределение и икономическо потребление) на определена
комбинация от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти) (фиксиране на точка от пространството на икономическите блага, в т.ч. и от
пространството на икономическите продукти) вместо друга комбинация от
икономически блага. Частен случай е на понятието за предпочитание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(preference). От него зависи икономическият избор на възпроизводствената
икономическа единица. Негова разновидност е продуктовото икономическо
предпочитание. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост
негови разновидности са още производителското икономическо предпочитание (в т.ч. стойностно-еквивалентното производителско икономическо предпочитание и приходно-еквивалентното производителско икономическо предпочитание) и потребителското икономическо предпочитание (в т.ч. полезностно-еквивалентото потребителско икономическо предпочитание и разходно-еквивалентното потребителско икономическо предпочитание). Според
ингредиентната икономическа изразимост и в зависимост от възприетото
икономическо основание негови разновидности са също ценностноеквивалентното икономическо предпочитание и парично-еквивалентното
икономическо предпочитание. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икономическо предпочитание (икономическо предпочитание на индивида като възпроизводствена единица), фирмено икономическо предпочитание (firm economic preference)
(икономическо предпочитание на фирмата като възпроизводствена единица),
обществено икономическо предпочитание (social economic preference) (икономическо предпочитание на обществото като възпроизводствена единица) и
т.н. Ако не е посочено друго, под икономическо предпочитание обикновено се
подразбира индивидуалното икономическо предпочитание.

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (economic preference) (ки) – във:
аксиома за проявените икономически предпочитания (в микр.);
икономическо предпочитание;
индивидуално икономическо предпочитание;
индивидуално парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално полезностно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание;
индивидуално потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално приходно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
индивидуално продуктово икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово полезностно-еквивалентно потребителско
икономическо предпочитание;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидуално продуктово потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово производителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово стойностно-еквивалентно производителско
икономическо предпочитание;
индивидуално продуктово ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание;
индивидуално производителско икономическо предпочитание;
индивидуално разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
индивидуално стойностно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
индивидуално ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание;
крива на икономическото предпочитание;
крива на полезностното икономическо предпочитание;
крива на стойностното икономическо предпочитание;
крива на ценностното икономическо предпочитание;
множество на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически предпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово
полезностно потребителско икономическо безразличие);
множество на индивидуалните продуктови стойностни производителски икономически предпочитания (вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие);
множество на индивидуалните продуктови ценностни икономически
предпочитания;
нестрого икономическо предпочитание (същото като слабо икономическо
предпочитание);
отношение на непрекъснато икономическо предпочитание (вж. аксиома за икономическата непрекъснатост);
отношение на равноценно икономическо предпочитание (същото като
равноценно икономическо предпочитание);
отношение на рефлексивно икономическо предпочитание (вж. аксиома за икономическата рефлексивност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на силно икономическо предпочитание (същото като силно
икономическо предпочитание);
отношение на симетрично икономическо предпочитание (същото като
симетрично икономическо отношение);
отношение на слабо икономическо предпочитание (същото като слабо
икономическо предпочитание);
парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
полезностно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
потребителско икономическо предпочитание;
приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
продуктово икономическо предпочитание;
продуктово парично-еквивалентно икономическо предпочитание;
продуктово полезностно-еквивалентно потребителско икономическо
предпочитание;
продуктово потребителско икономическо предпочитание;
продуктово приходно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
продуктово производителско икономическо предпочитание;
продуктово разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
продуктово стойностно-еквивалентно производителско икономическо
предпочитание;
продуктово ценностно-еквивалентно икономическо предпочитание;
производителско икономическо предпочитание;
пълен ред на икономическите предпочитания;
пълен ред на потребителските икономически предпочитания;
пълен ред на производителските икономически предпочитания;
равностойно икономическо предпочитание (същото като равноценно икономическо предпочитание);
равноценно икономическо предпочитание;
равноценно потребителско икономическо предпочитание;
равноценно производителско икономическо предпочитание;
разходно-еквивалентно потребителско икономическо предпочитание;
рационално икономическо предпочитание;
рационално потребителско икономическо предпочитание;
рационално производителско икономическо предпочитание;
силна аксиома за проявените икономически предпочитания (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------силно икономическо предпочитание;
силно потребителско икономическо предпочитание;
силно производителско икономическо предпочитание;
слаба аксиома за проявените икономически предпочитания (в микр.);
слабо икономическо предпочитание;
слабо потребителско икономическо предпочитание;
слабо производителско икономическо предпочитание;
стойностно-еквивалентно производителско икономическо предпочитание;
строго икономическо предпочитание (същото като силно икономическо
предпочитание);
транзитивно отношение на икономическо предпочитание (вж аксиома
за икономическата транзитивност).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕНАСЯНЕ (economic drive) (ки) – във:
вектор на икономическото пренасяне (вж. икономическа дифузия);
коефициент на икономическото пренасяне (вж. икономическа дифузия).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (economic transformation) – икономическо изображение w в самото себе си на някакво икономическо множество M, последното с присвоена икономическа структура; преобразование
(transformation) в икономическа среда. Съвкупността от всички икономически
преобразования на M в самото себе си образува по отношение на операцията
умножение (на икономическата суперпозиция) полугрупа на икономическите
преобразования (economic transformation semi-group), разглеждана още като
симетрична икономическа полугрупа (symmetric economic semi-group).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (economic transformation) (ки) –
във:
абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
банахово пространство на линейните икономически преобразувания
(вж. линейно икономическо преобразование);
възпроизводствено икономическо преобразование;
дискретна група на икономически преобразования;
дискретно икономическо преобразование на Лаплас, П.;
изометрично икономическо преобразование;

172

731

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо преобразование на Лаплас, П. (същото като преобразование
на П. Лаплас в икономиката);
икономическо преобразование на Лежандър, А.;
икономическо преобразование;
инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсно възпроизводствено икономическо преобразование (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
инверсно същностно-стратификационно икономическо преобразование (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
ингредиентно икономическо преобразувание (вж. ингредиентна икономическа система);
линейно икономическо преобразование;
линейно икономическо преобразование;
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно начално абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно по части икономическо преобразование (вж. линейна по части
икономическа функция);
метрично-транзитивно икономическо преобразование (вж. ергодичен
икономически процес);
начално абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж.
начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
начално възпроизводствено икономическо преобразование (вж. начална възпроизводствена икономическа система);
начално същностно-стратификационно икономическо преобразование (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
непрекъснато линейно икономическо преобразование (вж. линейно
икономическо преобразование);
норма на линейното икономическо преобразование (вж. линейно икономическо преобразувание);
нормирано пространство на линейните икономически преобразования;
обратно дискретно икономическо преобразование на Лаплас, П. (вж.
дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас);
обратно линейно икономическо преобразование (вж. линейно икономическо преобразование);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ограничено линейно икономическо преобразование (вж. линейно икономическо преобразование);
право дискретно икономическо преобразование на Лаплас, П. (вж.
дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас);
проективно икономическо преобразование;
пространство на линейните икономически преобразования;
резултатно-ресурсно възпроизводствено икономическо преобразование (същото като инверсно възпроизводствено икономическо преобразование; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
ресурсно-резултатно възпроизводствено икономическо преобразование (същото като начално възпроизводствено икономическо преобразование; вж. начална възпроизводствена икономическа система);
ресурсно-субстанциално икономическо преобразование (вж. ресурсносубстанциална икономическа система);
свиващо икономическо преобразование;
стратификационно икономическо преобразование;
субстанциално икономическо преобразование (вж. субстанциална икономическа система);
същностно-стратификационно икономическо преобразование;
същностно-феноменно икономическо преобразование (същото като
инверсно същностно-стратификационно икономическо преобразование;
вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
тъждествено икономическо преобразование (вж. линейно икономическо
преобразувание);
унитарно икономическо преобразование;
феноменно-същностно икономическо преобразование (същото като
начално същностно-стратификационно икономическо преобразование;
вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
ядро на икономическото преобразувание на Лаплас, П.;
ядро на свиващото икономическо преобразование (същото като ядро
на икономическия свитък; вж. свиващо икономическо преобразование).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАПЛАС, П.* (Laplaces
economic transformation) – същото като преобразование на П. Лаплас в икономиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ЛАПЛАС, П. (Laplaces
economic transformation) (ки) – във:
двустранно икономическо преобразование на Лаплас, П. (вж. преобразувание на П. Лаплас в икономиката);
дискретно икономическо преобразование на Лаплас, П.;
едностранно икономическо преобразование на Лаплас, П. (вж. преобразувание на П. Лаплас в икономиката);
икономическо преобразование на Лаплас, П. (същото като преобразование
на П. Лаплас в икономиката);
обратно дискретно икономическо преобразование на Лаплас, П. (вж.
дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас);
право дискретно икономическо преобразование на Лаплас, П. (вж.
дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас);
ядро на икономическото преобразование на Лаплас, П.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА ЛЕЖАНДЪР, А.* (Legendre
economic transformation) – преобразование на А. Лежандър (Legendre
transformation) в икономическа среда; дефинирано чрез математическия анализ
икономическо преобразование, осъществяващо двойствеността в дуалното
икономическо пространство* (dual economic space). Приемаме, че f : A → ℜ
е гладка икономическа функция (smooth economic function) (вж. гладка икономическа нелинейност), която се разглежда в отворено икономическо множество A на нормираното икономическо пространство X и при което иконоdf ( x)
df ( x)
мическото изображение x →
, където
е производна на М. Фреше,
dx
dx
взаимноеднозначно изобразява множеството A в множеството B ⊂ X ∗ . Тогава
икономическото преобразование на А. Лежандър f е функция в B, определена от формулата
 df ( x∗ ) 

f ( x ) = x , 
∗ 
dx


∗

∗

−1

∗

−1

 df ( x∗ ) 
 .
− f ( x )
∗ 
dx


∗

В случай, че f е функция в ℜ n и икономическата детерминантата
 ∂ 2 ( x) 
det  i j 
 ∂x ∂x 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е различна от нула в областта A, икономическото преобразование на А. Лежандър се задава по формулата
df ( x)
df ( x)
= y , f ∗ ( y ) = x,
− f ( x),
dx
dx

при която
n

x, y = ∑ x i y i ,
i =1

df ( x)  ∂f ∂f
∂f 
=  1 , 2 , ..., n  .
dx
∂x 
 ∂x ∂x

ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕСЛЕДВАНЕ (economic pursuit) (ки) – във:
задача за икономическото преследване.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРИБЛИЖЕНИЕ (economic approximatelity) (ки) – във:
икономическо µ-приближение (вж. апроксимация на икономически функции);
икономическо µq-приближение (вж. апроксимация на икономически
функции);
икономическо µ∞-приближение (вж. апроксимация на икономически
функции);
интегрално средноквадратично икономическо приближение (вж.
средноквадратична апроксимация на икономически функции);
полином на най-доброто икономическо приближение (вж. икономическото условие на А. Хаар);
средноквадратично икономическо приближение (вж. средноквадратична апроксимация на икономически функции);
точково средноквадратично икономическо приближение (вж. средноквадратична апроксимация на икономически функции).
ИКОНОМИЧЕСКО Μ-ПРИБЛИЖЕНИЕ (economic µ-approximatelity) – вж.
апроксимация на икономически функции.
ИКОНОМИЧЕСКО ΜQ-ПРИБЛИЖЕНИЕ (economic µq-approximatelity) –
вж. апроксимация на икономически функции.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО Μ∞-ПРИБЛИЖЕНИЕ (economic µ∞-approximatelity) –
вж. апроксимация на икономически функции.
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОГНОЗИРАНЕ
(economic
prognostication
/forecasting/), прогнозиране на икономическата динамика, – съзнателна субективна дейност (или дейност на високоорганизирани изкуствени устройства)
по научно-обосновано предвиждане на бъдещото състояние и поведение на
определена икономическа система – обект на прогнозирането. В по-общ смисъл, е определяне на условни закони за разпределение на икономическите вероятности на зависимите променливи при зададени значения на обуславящите ги независими променливи в определена икономическа система. То е предмет на изучаване и обект на изследване, развитие и усъвършенстване от страна
на икономическата прогностика – науката за прогнозирането на икономическата динамика. Прогнозирането на икономическата динамика е разработване
на икономически прогнози. Представлява система от изследвания, насочени
към разкриване на насоките на развитието на икономическите системи и на
техните подсистеми и елементи, както и на техните икономически състояния
към отделни моменти в бъдещото. Икономическите прогнози се създават чрез
прилагането на съвременни методи на прогнозирането.
Прогнозирането заема важно място при моделирането на икономическите
системи. В общата схема на модела съществуват няколко типа времеви съотношения между субекта и обекта на моделирането. Едно от големите преимущества на моделирането е това, че икономически обекти, които във времето са
значително отдалечени от субекта, стават достижими и познаваеми за него.
Моделът преодолява с примамлива скорост бариерата на времето и доближава
до субекта отдавна съществували икономически процеси или такива, свидетели
на които ще бъдат идните поколения. Според взаимното разположение между
субекта и обекта на моделирането върху скалата на времето по принцип могат
да се разграничат три вида модели на икономическите системи – исторически,
актуални и футурологични. Историческият модел на икономическата система отразява съществувала, но вече не съществуваща икономическа система
или минали състояния на поведение на още съществуваща икономическа система. Актуалният модел на икономическата система отразява нейното настоящо състояние и поведение. Футурологичният модел на икономическата система е модел на нейното бъдещо състояние и поведение. В съответствие с това може да се говори за историческо моделиране на икономическите системи,
актуално моделиране на икономическите системи и футурологично модели177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ране на икономическите системи. Икономическото прогнозиране (прогнозирането на икономическата динамика) е разновидност на футурологичното моделиране на икономическите системи, без да го изчерпва. В икономическата
литература и особено в икономическата практика често се среща неправилното
схващане, че прогнозирането и моделирането са дейности от един и същ порядък, които следват една след друга. Например като това, че моделът на дадена
област от икономиката се основавал на прогнозата за същата област. В действителност прогнозирането и моделирането не се отнасят помежду си като два
последователни етапа на преработка на информацията. Прогнозирането е само
вид моделиране, като в рамките на последното наистина има последователни
етапи: прогнозиране, разработване на концепции, планиране и програмиране.
Прогнозирането на икономическата динамика в бившите социалистически страни
В бившите социалистически страни (в т.ч. и в България) е отделяно значително внимание на прогнозирането на икономическата динамика, и изобщо –
на икономическото развитие, особено като средство за обосноваване на стопанските планове. То се е основавало на теорията за социалистическото разширено възпроизводство. Разглеждало се е като научно-аналитичен етап в
процеса на стопанското управление и в цикъла на преработването на икономическата информация, необходима за изграждането на система от концепции,
планове и програми за социално-икономическото развитие. Главни задачи на
прогнозирането при стопанското планиране са били: научният анализ на
социално-икономическите процеси и тенденции и разкриването на
решаващите проблеми на икономическото развитие; оценяването на
възможните изменения в съществуващите тенденции и предвиждането на нови
икономически ситуации; изясняването на различните възможности и
конкретизирането на насоките на развитието на отделните сектори на
социалистическото производство, за да се обоснове вземането на съответно
ефективно (в т.ч. и на оптимално) управленско решение. Прогнозирането на
икономическите явления и процеси е надхвърляло рамките на отделните
социалистически страни. Например с Комплексната програма за по-нататъшно
задълбочаване и усъвършенствуване на сътрудничеството и за развитие на
социалистическата икономическа интеграция, приета на ХХV-тата сесия на
Съвета за икономическа взаимопомощ през 1971 г., се предвижда осъществяването на съвместна работа по прогнозирането в три форми: обмяна на
опит в областта на методите и организацията на разработването на прогнози в
страните – членки на СИВ, обобщаване на резултатите, съдържащи се в
178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те, съдържащи се в националните прогнози, съвместно прогнозиране. Съвместното прогнозиране се е възприемало като най-висшата форма на сътрудничество в тази област. То се отличава с висока степен на комплексност и научна
обоснованост на прогностичната работа, с висока ефективност на прогнозите.
Съвместното прогнозиране е било насочено предимно към проблемите, чието
решаване е възможно главно чрез използването на преимуществата на международното социалистическо разделение на труда и които имат особено важно
значение за икономическото и научно-техническото развитие на страните –
членки на СИВ.
Интересно е схващането на германския учен Г. Еделинг, който разглежда
две основни фази на съзнателното формиране на социалистическото общество
от гледна точка на движението на прогностичната информация – фаза на научното познаване на възможните в бъдеще процеси на общественото развитие и
фаза на формиране на необходимите бъдещи процеси на общественото развитие. Като съпоставя по този начин категориите възможност и необходимост, Г.
Еделинг отделя четири последователни фази: (1) аналитично и прогностично
изследване на възможните бъдещи процеси на развитието; (2) оптимизация и
вземане на решение относно прогнозите и целите на общественото развитие;
(3) планиране на развитието на обществото и на условията, необходими за
постигането на установените цели; (4) изпълнение на утвърдените планове и
1
контрол върху тяхното изпълнение .
1

Вж.: Еделинг, Г. Прогнозирование и социализм. Издательство “Прогресс”, М., 1970,
с. 178 -179.

Прогнозиране на планируеми икономически процеси, прогнозиране
на непланируеми икономически процеси и планиране на непрогнозируеми икономически процеси
Най-специфичният момент при прогнозирането на икономическата динамика се състои в това, че субектът на прогнозирането на икономическата динамика може да бъде и управленски субект. Прогнозират се управлявани от
субекта икономически обекти. Тук се преплитат три дейности – прогнозиране
на планируеми икономически процеси (на планируема икономическа динамика), прогнозиране на непланируеми икономически процеси (на непланируема
икономическа динамика) и планиране на непрогнозируеми икономически процеси (на непрогнозируема икономическа динамика) (фиг. 1). Без да отричат
широтата в обхвата на прогнозирането някои автори акцентират върху необходимостта от прогнозиране на планируеми икономически процеси и от пла-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниране на процесите, които са обект на координиране, т.е. на управляващи
1
въздействия от страна на субекта или органа на управление . В действителност
икономическите процеси, обект на координиране и планиране, също могат и
трябва да бъдат обект на прогнозиране. Това се обуславя от различията между
икономическата прогноза и икономическия план (вж.: икономическа прогноза).
Що се отнася до фактори, които влияят върху икономическата система, но не
подлежат на планиране, в тази област се формират се съотношенията, посочени на фиг. 1.
1

Вж.: Никифоров, В. Прогнозирането в системата на планирането на социално икономическото развитие. Държавен комитет за планиране, С., 1970, с. 14-16).

Ако за субекта на икономическото прогнозиране едни фактори са непланируеми, това не означава, че за друг субект те не са планируеми. Това положение още повече усложнява зависимостите, формиращи организацията на
прогнозирането в дадена икономическа система. Субектът на прогнозирането
не само трябва да прецени кои от непланируемите от него фактори ще бъдат
обект на планиране от други субекти и кои не, но и да прецени в каква степен
другите субекти ще построят собствените си планове като нещо различно от
прогнозите на планируемите от тях фактори. Следователно може да има пресичане на прогнозната и плановата информация между различни икономически системи (например корпорации), в които се извършва процес на икономическо управление, както и между управляващи и управлявани икономически
системи и техните подсистеми. Наред с понятието равнище на планирането, се
появява и понятието равнище на прогнозирането. При това прогнозирането на
част от параметрите на икономическия обект може да се извършва на едно
равнище, а да се планира на друго. Независимо от сложността на връзките, които възникват при дейността на прогнозирането и по използването на прогнозите в научното изследване и научното управление на икономическите системи, прогнозата като футурологичен модел трябва да се разграничи от други
футурологични модели само в зависимост от мястото, която тя заема между
собствения си икономически обект и субекта, който я е разработил. От казаното дотук следва, че икономическата прогноза може да се определи такъв футурологичен модел на икономически обект, който има поне един информационен
изход, неоказващ управляващо въздействие върху субекта на прогнозирането.
Икономическата прогноза може да е била план на друг субект (несъвпадащ със
субекта на прогнозирането) и може да съдържа елементи с планов характер (по
отношение на субекта на прогнозирането), без те да я изчерпват.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прогноза на
непланируеми
фактори

План

Прогноза на
планируеми
фактори
Фиг. 1. Зависимости между плана, прогнозата на непланируемите фактори и
прогнозата на планируемите фактори

Етапи на икономическото прогнозиране
Икономическото прогнозиране преминава през три основни, логически
свързани и последователно обуславящи се етапа – икономическа ретроспекция, икономическа диагностика и същинското икономическо прогнозиране. Те
са етапи на преработване на необходимата за прогнозирането икономическа и
друга информация, които се включват в процеса на нейното систематизиране
(вж. систематизиране на икономическата информация). Необходимостта от
преминаване през тези етапи показва, че прогнозата е своеобразно отражение
на миналото и настоящето в бъдещето. Те съответствуват на трите вида модели, диференцирани в зависимост от времевото съотношение между субекта и
обекта на икономическото прогнозиране – тези създавани в историческото,
актуалното и футурологичното икономическо моделиране. Приемствеността
между трите етапа на икономическото прогнозиране е проявление на приемствеността между миналото, настоящето и бъдещето на прогнозирания икономически обект. То е израз на действието на причинно-следствените връзки в
икономическото развитие. Историческият модел е необходим, за да се разбере
и обоснове актуалният модел, а той от своя страна – за да се разбере и обоснове футурологичният модел. Вж. също: принципи на икономическото прогнози1
ране и методи на икономическото прогнозиране.
1

Относно прогнозирането на икономическата динамика и мястото на моделирането в
него в бившите социалистически страни и използването на достиженията на други
страни в тази област вж.: Бестужев – Лада, И. В. Социално прогнозиране. Издателство на БКП, С., 1971; Еделинг, Г. Прогнозирование и социализм. Издательство
“Прогресс”, М., 1970; Смирнов, А. Д. Моделирование и прогнозирование социалистического воспроизводства. Издательство “Экономика”, М., 1970, гл. ІІІ; Янч, Э.
Прогнозирование научно-технического прогресса. Издательство “Прогресс”, М.,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1970; Фаерман, Е. Ю. Проблемы долгосрочного планирования. Издательство “Наука”, М., 1971; Прогнозирование капиталистической экономики. Издательство
“Мысль”, М. 1970; Тейл, Г. Прикладное экономическое прогнозирование. Издательство “Прогресс”, М., 1970; Научные основы экономического прогноза. М., 1971;
Перспективное планирование и долгосрочние экэномические прогнозы. Издательство “Мысль”, М., 1971; Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите
процеси. Профиздат, С., 1973, гл. ІІІ; Миркович, К. Комплексната програма за социалистическа интеграция и прогнозирането на икономическото развитие. – Икономическа мисъл, кн. 3 от 1973, с. 14-24; Миркович, К. Модел и прогноза. Профиздат, С.,
1974; Бауер, А. [и др.] Философия и прогностика. Издательство “Прогресс”, М.,
1971; Стефанов, Н. [и др.] Управление, моделиране, прогнозиране. Издателство на
БКП, С., 1970; Анчишкин, А. И. Прогнозирование роста социалистической экономики. М., 1973; Вишнев, С. М. Основы комплексного прогнозирования. М., 1977; Качаунов, С. Социално моделиране и прогнозиране. – В: Научното управление на социалистическото общество. Партиздат, С., 1977; Кобринский, Н. Е, Кузьмин, В. И.
Точност экономико-математических моделей. Издательство “Финансы и статистика”, М., 1981, гл. 6; Четыркин, Е. М. Статистические методы прогнозирования. Издательство “Статистика”, М., 1977.

ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОГНОЗИРАНЕ
(economic
prognostication
/forecasting/) (ки) – във:
дълбочина на икономическото прогнозиране (същото като хоризонт на
икономическото прогнозиране);
икономическо прогнозиране;
качествено икономическо прогнозиране;
количествено икономическо прогнозиране;
методи на икономическото прогнозиране;
плъзгащо се икономическо прогнозиране;
принцип на непрекъснатост на икономическото прогнозиране;
принципи на икономическото прогнозиране;
сингуларна фаза на същинското икономическо прогнозиране (вж. същинско икономическо прогнозиране);
синтезираща фаза на същинското икономическо прогнозиране (вж.
същинско икономическо прогнозиране);
съгласуваща фаза на същинското икономическо прогнозиране (вж.
същинско икономическо прогнозиране);
същинско икономическо прогнозиране.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ (economic programming) (ки) – във:
динамично икономическо програмиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (economic product) (ки) – във:
топологично икономическо произведение.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО (economic production) – производство, което се осъществява в икономиката (в икономическата сфера, която е като една от основните форми на поддържането); икономическо-обусловено
производство; начална фаза на икономическото възпроизводство и една от
подсистемите на възпроизводствената икономическа система (една от елементарните възпроизводствени икономически системи, респ. една от възпроизводствените икономически фази); общо понятие за непазарноикономическо производство* (non-marketly-economic production) (непазарноикономическо-обусловено производство) и пазарно-икономическото производство* (marketly-economic production) (пазарно-икономическо-обусловено
производство); една от основните разновидности на производството изобщо.
То е вид минимална възпроизводствена икономическа конфигурация*
(minimal reproductional economic configuration) (вж. възпроизводствена икономическа конфигурация). Неговото системно отражение в човешкото съзнание е
производствената икономическа система. В икономическото производство се
извършва съединяване на ангажираните производствени икономически фактори (средствата за производство в качеството им на физически производствен икономически фактор и работната сила в качеството й на трудов производствен икономически фактор, респ. капитала и труда), в резултат на което
се създава продуктът в икономически условия. Последното означава едновременното наличие на икономически потребности, на ограниченост на икономическите ресурси и на отношения на собственост върху икономическото богатство. Фазата на икономическото производство предполага наличието на
фазите на икономическото разпределение и икономическото потребление (в
икономическото възпроизводство, няма производство без разпределение и без
потребление). Икономическото производство е същото (α) като производствен
икономически бизнес, (β) като непосредническо икономическо предипотребление, (γ) като непазарен икономически бизнес, (δ) като производствено икономическо предипотребление и (ε) едновременно е [1] сечение (вж. икономическо
сечение) на икономическо стопанисване и икономическо предипотребление,
[2] сечение на икономическо стопанисване и икономически бизнес, [3] сечение
на икономическо стопанисване и нефинансов икономически бизнес.
Прецизното интерпретиране на понятията за икономическо производсгтво
и икономическо потребление показва, че макар и наложени в литературата и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затова възприемани и в настоящото издание, в действителност неточно отразяват тяхното съдържание. Всяко производство (на продукт, а той е физически
продукт) е потребление на производствени фактори и всяко потребление (на
продукт) е производство на работна сила, на трудов производствен фактор.
Тоест всяко производство е потребление (производствено потребление) и всяко потребление е производство (потребително производство) (според К.
Маркс). Затова според автора по-правилно е явлението икономическо производство като фаза на икономическото възпроизводство да бъде означавано като физическо икономическо творчество* (physical economic cretion), което е
потребление на производствени икономически фактори и производство на физически икономически продукт, а явлението икономическо потребление като
фаза на икономическото възпроизводство да бъде означавано като трудово
икономическо творчество* (labour economic cretion) (или още като човешко
икономическо творчество в противовес на физическото), което е потребление на физически икономически продукт (както и на трудов фактор при обслужването) и производство на трудов икономически фактор. В своята общност
потреблението на производствените икономически фактори и потреблението
на физическия икономически продукт формират понятието за икономическо
потребление в новия му смисъл, а производството на физическия икономически продукт и производството на трудовия икономически фактор формират
понятието за икономическо производство също в новия му смисъл.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо производство се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско производство* (consumptionary production), стопанско производство* (protoeconomic production), пазарноикономическо производство* (marketly-economic production) и финансовопазарно-икономическо производство* (financially-marketly-economic production). Общо за всички тях е понятието за поддържащо производство* (sustenance /sustaining/ production) (за производство при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО (economic production; economic output) (ки) – във:
вектор на икономическото производство;
вектор на продуктовото икономическо производство;
изоклинна линия на икономическото производство (същото като производствена икономическа изоклинала);
икономическо производство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------линия на икономическото производство;
потенциално икономическо производство (същото като потенциален икономически продукт);
права изоклинна линия на икономическото производство (вж. линия
на икономическото производство);
права линия на икономическото производство (вж. линия на икономическото производство);
трудовоинтензивен начин на икономическо производство (вж. факторна интензивност на производствения икономически процес).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (economic space) във функционалния анализ (*) – пространство изградено от икономическо множество; икономическо множество (множество от икономически елементи, множество от
елементи на икономическа система, наричани икономически точки), в което
по някакъв начин е определена границата на тяхната последователност (на
елементите на икономическото множество, които са и елементи на икономическото пространство); икономическо множество, на което е присвоена определена структура (т.е. е структурирано икономическо множество), респ.
множество, на което е присвоена определена икономическа структура. Това
означава, че то е икономическо множество със зададени съотношения между
неговите елементи. Представлява една от разновидностите на поддържащото
пространство. Стопанското пространство е по-широко понятие от икономическото пространство (всяко икономическо пространство е стопанско, но не
всяко стопанско пространство е икономическо). Като по-тясно (частно) понятие икономическото пространство е по-богато на съдържание от стопанското
пространство въобще. От своя страна икономическото пространство е пошироко понятие от пазарно-икономическото пространство (всяко пазарноикономическо пространство е икономическо, но не всяко икономическо пространство е пазарно-икономическо). Като по-тясно (частно) понятие пазарноикономическото пространство е по-богато на съдържание от икономическото
пространство въобще. В случай че елементите на икономическото пространство са субстанциални икономически елементи, които съставят субстанциално
икономическо множество, тогава то е субстанциално икономическо пространство. В случай че елементите на икономическото пространство са икономически функции (т.е. функционални икономически елементи, които съставят
функционално икономическо множество) или числова икономическа последователност, то е функционално икономическо пространство. Закономерности185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те на икономическото пространство са конкретна реализация на по-общите закономерности на пространството като математическа категория. Икономическо пространство с повече от три измерения е икономическо хиперпространство. Вж. фазово пространство на икономическата система и топологично
икономическо пространство.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо пространство се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско пространство, стопанско пространство,
пазарно-икономическо пространство и финансово-пазарно-икономическо
пространство.

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (economic space) (ки) – във:
L-проблем на моментите в абстрактно линейно икономическо пространство (вж. проблем на моментите в икономиката);
абстрактно ингредиентно икономическо пространство (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
афинно икономическо пространство;
база на линейно /векторно/ икономическо пространство (същото като
икономическа база);
база на топологичното икономическо пространство;
банахово икономическо пространство;
барелно икономическо пространство;
бикомпактно икономическо пространство;
близостно икономическо пространство;
векторно икономическо пространство (същото като линейно икономическо пространство; вж. линейно /векторно/ икономическо пространство);
вероятностно икономическо пространство (вж. и икономическа мярка);
влагане /инектиране/ на функционални икономически пространства;
геометрично вероятностно икономическо пространство;
гладко икономическо пространство;
дискретно вероятностно икономическо пространство;
дискретно времево икономическо пространство;
дискретно икономическо пространство;
евклидово икономическо пространство;
еквивалентни икономически пространства (вж. икономическа изотопия);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------естествено метризиране на топологичното икономическо пространство;
запълнено икономическо пространство;
изброимо компактно икономическо пространство;
измеримо икономическо пространство;
изометрично движение на икономическото пространство (същото като
изометрично икономическо преобразувание);
изометрично икономическо пространство( вж. изоморфни линейни икономически пространства);
изоморфни линейни /векторни/ икономически пространства;
изотопия на икономическото пространство (вж. икономическа изотопия);
изправящо икономическо пространство (вж. метод на потенциалните
икономически функции);
икономическо пространство на Лебег, А.;
икономическо пространство по Финслер, П.;
икономическо пространство с мярка;
икономическо пространство със скаларно произведение (същото като
предхилбертово икономическо пространство);
икономическо пространство със сходимост (вж. икономическа сходимост);
икономическо пространство;
ингредиентно икономическо пространство (вж. ингредиентна икономическа система);
индуцирано вероятностно икономическо пространство (вж. случайна
икономическа величина);
инектиране на функционални икономически пространства (същото като
влагане на функционални икономически пространства);
квазинормално икономическо пространство;
класическо вероятностно икономическо пространство;
клетъчно икономическо пространство;
компактно влагане на икономическите пространства (вж. влагане
/инектиране/ на функционални икономически пространства);
компактно икономическо пространство в себе си;
компактно икономическо пространство;
компактно икономическо пространство;
компактно топологично икономическо пространство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комплексно линейно икономическо пространство;
компонент на икономическото пространство;
конгруентно икономическо пространство (вж. изоморфни линейни икономически пространства);
конфигурационно икономическо пространство;
линейно /векторно/ икономическо пространство;
линейно /векторно/ топологично икономическо пространство;
линейно метрично икономическо пространство;
локално евклидово икономическо пространство;
локално-изпъкнало икономическо пространство;
метризиране на топологичното икономическо пространство;
метризируемо икономическо пространство;
метризируемо топологично икономическо пространство;
метрика на топологичното икономическо пространство (вж. топологично икономическо пространство и метризиране на топологичното икономическо пространство);
метрично икономическо пространство;
напълно-ограничено икономическо пространство (същото като предкомпактно икономическо пространство);
натурално икономическо пространство;
неатомично икономическо пространство (същото като непрекъснато
икономическо пространство);
неестествено метризиране на топологичното икономическо пространство;
неметризируемо топологично икономическо пространство;
непрекъснато вероятностно икономическо пространство;
непрекъснато времево икономическо пространство;
непрекъснато икономическо пространство;
неразложимо топологично икономическо пространство;
нормално икономическо пространство;
нормално топологично икономическо пространство;
нормирано икономическо пространство;
основно (изходно) икономическо пространство (вж. обобщена икономическа функция);
отворена сфера в икономическото пространство;
отделимо икономическо пространство (същото като сепарабелно икономическо пространство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделимо топологично икономическо пространство;
парично икономическо пространство;
покриващо икономическо пространство (вж. икономически сноп);
покритие на икономическото пространство;
полезностно икономическо пространство (вж. ценностно икономическо
пространство);
попълнение на равномерното икономическо пространство;
попълнение на топологичното векторно икономическо пространство;
предбаза на топологичното икономическо пространство;
предкомпактно икономическо пространство;
предхилбертово икономическо пространство;
приходно икономическо пространство (вж. парично икономическо
пространство);
продуктово икономическо пространство (вж. натурално икономическо
пространство);
проективно икономическо пространство;
произведение от топологични икономически пространства (същото като
топологично икономическо произведение);
пръстенизирано икономическо пространство;
псевдобаза на топологичното икономическо пространство;
пълно икономическо пространство (вж. и икономическа последователност на А. Коши);
пълно метризируемо равномерно икономическо пространство (вж.
равномерно икономическо пространство);
пълно метрично икономическо пространство (вж. пълно икономическо
пространство);
пълно нормирано икономическо пространство;
пълно равномерно икономическо пространство (вж. и пълно икономическо
пространство);
пълно унитарно икономическо пространство;
равномерно икономическо пространство;
разбиване на икономическото пространство (вж. икономическо разбиване);
размерност на топологичното икономическо пространство;
разслоено икономическо пространство;
разходно икономическо пространство (вж. парично икономическо пространство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реално линейно икономическо пространство;
регулярно икономическо пространство;
рефлексивно банахово икономическо пространство;
риманово икономическо пространство;
свързано икономическо пространство;
свързано топологично икономическо пространство;
сепарабелно /отделимо/ икономическо пространство;
симплициално икономическо пространство;
спрегнато икономическо пространство на топологичното линейно икономическо пространство;
стойностно икономическо пространство (вж. стойностна икономика и
ценностно икономическо пространство);
структура на икономическото пространство (вж. икономическа структура и икономическо многообразие);
структура на топологичното икономическо пространство (същото като
топологична икономическа структура);
субстанциално икономическо пространство;
сума от топологични икономически пространства (същото като топологична икономическа сума);
сходяща последователност в метричното икономическо пространство;
съвършено-нормално икономическо пространство (вж. нормално икономическо пространство);
същностно-стратифицирано икономическо пространство;
тегло на топологичното икономическо пространство;
топологично векторно икономическо пространство;
топологично икономическо пространство;
унитарно икономическо пространство;
условно вероятностно икономическо пространство (вж. условна икономическа вероятност);
фазово икономическо пространство (същото като фазово пространство
на икономическата система);
факторно икономическо пространство (вж. натурално икономическо
пространство);
фактор-пространство на топологичното икономическо пространство;
финално компактно икономическо пространство;
функционално икономическо пространство;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хаусдорфово икономическо пространство (същото като отделимо тополгично икономическо пространство);
хилбертово икономическо пространство;
хомоморфни топологични икономически пространства;
хомоморфно икономическо пространство (вж. топологичен икономически хомоморфизъм);
ценностно икономическо пространство.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В СЕБЕ СИ (economic space in o.s.)
(ки) – във:
компактно икономическо пространство в себе си.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА БАНАХ, С.* (Banach economic
space) – същото като банахово икономическо пространство.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА ЛЕБЕГ, А.* (Lebesgue economic
space) – пространство на А. Лебег (Lebesgue space), представляващо икономическо множество (респ. множества) с присвоена икономическа структура;
икономическо пространство с мярка (M, B, µ), където M е дадено икономическо множество, B – някаква σ-алгебра от подмножества на M, и µ – икономическа мярка, определена върху измерими икономически множества. Състои от
някакъв отрязък ∆ или от не повече от изброимо множество от точки ai. Притежава икономическа мярка m, с което е снабдено по следния начин: на отрязъка ∆ се придава обикновена икономическа мярка на А. Лебег, а на всяка точка ai се приписва нормирана икономическа мярка* (normed economic
measure) m(ai) = mi > 0, така че µ(M) = µ(∆) + Σmi = 1. Може да се твърди, че
икономическото пространство на А. Лебег е най-честно срещаният тип икономическо пространство с нормирана мярка* (economic space with normed
measure), тъй като пълното сепарабелно метрично икономическо пространство* (separable metric economic space) с нормирана мярка [то е определено
върху неговите борелевски икономически подмножества (вж. борелевско икономическо множество)] е също икономическо пространство на А. Лебег. То
притежава удобни за икономическите анализи свойства като например всеки
икономически автоморфизъм на булева σ-алгебра с икономическа мярка (B, µ)
се поражда от някакъв автоморфизъм на икономическото пространство на А.
Лебег M. При редица операции (действия) в икономическото пространство на
А. Лебег отново се получава икономическо пространство на Лебег: икономическото подмножество A с положителна мярка на А. Лебег в M също представ191
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лява икономическо пространство на А. Лебег; правото произведение на крайно
или изброимо число икономически пространства на А. Лебег отново е икономическо пространство на А. Лебег.

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ПО ФИНСЛЕР, П.* (economic
space according to Finsler) – същото като финслерово икономическо многообразие.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО НА ФРЕШЕ, М.* (Frechet economic
space) – пространство на М. Фреше (Frechet space), състоящо се от икономически елементи; пълно метризируемо локално топологическо векторно икономическо пространство (вж. линейно /векторно/ икономическо пространство,
линейно /векторно/ топологично икономическо пространство; метризируемо
топологично икономическо пространство; пълно икономическо пространство). Затворено подпространство на икономическото пространство на М. Фреше
е икономическото пространство на М. Фреше (вж. линейно икономическо подпространство и затворено множество в топологично икономическо пространство). Икономическо факторпространство на икономическо пространство
на М. Фреше в затворено пространство е също икономическо пространство на
М. Фреше.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО С МЯРКА* (economic space with
measure) – пространство с мярка (space with measure), състоящо се от икономическо множество (респ. от икономически множества) с присвоена (придадена) икономическа структура; означавано с (X, A, µ) измеримо икономическо
пространство (X, A) със зададена върху A икономическа мярка µ. Представлява изброимо адитивна икономическа функция със значения в [0, ∞], за която
µ(Ø) = 0, където Ø е символът за празно множество. Понякога изразът (X, A, µ)
се означава като (X, µ). Основният случай на икономическо пространство с
мярка е, когато A е σ-алгебра и икономическото множество X може да се представи чрез израза
∞

∑ Xn,

X n ∈ A, µX n < ∞.

n =1

В този случай е налице напълно крайна икономическа σ-мярка (fully-finite
economic σ-measure), която се числи към икономическата мярка на Лебег
(придавана на икономическото пространство на Лебег). Само при µX < ∞ е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------налице напълно крайна икономическа мярка* (fully-finite economic
measure). Вж. икономическа мярка.

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО СЪС СКАЛАРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ* (economic space with scalar product) – същото като предхилбертово икономическо пространство.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО СЪС СХОДИМОСТ* (economic
space with convergence) – вж. икономическа сходимост.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ (economic reaction) (ки) – във:
неопределеност на целенасоченото икономическо противодействие
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОТИВОРЕЧИЕ (economic contradiction) – положение, при което на икономическия предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система) (на обективно
съществуващ или на негово отражение в човешкото съзнание) се приписва
(респ. се присвоява) икономически признак, който е отрицание на друг признак
на този предмет. Вж. диалектическо икономическо противоречие.
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОТИВОРЕЧИЕ (economic contradiction) (ки) – във:
диалектическо икономическо противоречие;
закон на икономическото противоречие;
икономическо противоречие;
непосредствено икономическо противоречие;
посредствено икономическо противоречие.
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОТИВОСТОЕНЕ
/opposition/) (ки) – във:
ценностно икономическо противостоене.

(economic

contraposition

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ* (economic manifestation), предметно
икономическо проявление, икономическа феноформа, (*) – външно битие
(външно-представено битие) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система в качеството й на системно отражение на икономическия обект) [или още външно икономическо битие*
(external economic being)]; проявление на икономическия предмет и начин на
изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икономи193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата същина (на същината на икономическия предмет) [или още начин на
икономическо изявяване* (economic expressing way)]; общо понятие за икономическо явление (предметно икономическо явление) и икономическа форма
(предметна икономическа форма): икономическото явление и икономическата
форма са двете основни разновидности на икономическото проявление. Последното представлява или икономическо явление, или икономическа форма. В
рамките на икономическото проявление икономическата форма играе ролята
на определящата страна, а икономическото явление – на решаващата страна
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Икономическата същина и икономическото проявление са категории на битието на икономическия предмет* (being of the economic thing), като в частност представляват относително
различни степени (равнища) на това битие. Икономическата същина се снема
в икономическото проявление: икономическото проявление е икономическата
същина в снет вид. Разновидности на икономическото проявление са още
обектното икономическо проявление (проявлението на икономическия обект)
и системното икономическо проявление (проявлението на икономическата
система). Чрез свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду си. Подразновидности на предметното икономическо явление са обектното икономическо явление и системното икономическо явление, а на предметната икономическа форма – обектната икономическа форма и системната икономическа форма. Затова пък подразновидности на обектното икономическо проявление са обектното икономическо явление и обектната икономическа форма, а подразновидности на системното икономическо проявление
– системното икономическо явление и системната икономическа форма. На
икономическото проявление отговаря понятието за проявено икономическо
богатство (manifested economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо проявление се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско проявление* (consumptionary
manifestation), стопанско проявление* (protoeconomic manifestation), пазарноикономическо проявление* (marketly-economic manifestation) и финансовопазарно-икономическо
проявление*
(financially-marketly-economic
manifestation). Общо за всички тях е понятието за поддържащо проявление*
(sustenance /sustaining/ manifestation) (за проявление при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ (economic manifestation) (ки) – във:
икономическа същина и икономическо проявление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо проявление;
икономически проявления;
обектно икономическо проявление;
предметно икономическо проявление (същото като икономическо проявление);
системно икономическо проявление.
типично икономическо проявление (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКО ПСЕВДОТЪРСЕНЕ (economic pseudodemand) (ки) –
във:
функция на икономическото псевдотърсене.
ИКОНОМИЧЕСКО РАВНИЩЕ (economic level) (ки) – във:
доверително икономическо равнище (вж. интервал на доверителност).
ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (economic equilibrium) – състояние на
съответствие на параметрите, структурата и развитието на икономическата
система, в частност на динамичната икономическа система, с нейния икономически хомеостазис (вж. структура на икономическата система); един от
изходните признаци на икономическата система и една от основните характеристики на нейната икономическа ингредиентност. Има две основни определения на понятието за икономическо равновесие. Според едното то е състояние на балансираност между входните и изходните ингредиенти на икономическата система (както и между целите на системата и възможностите да ги
постига), което съответствува на вътрешната й природа и съразмерност между
нейните компоненти и поддържа нейната цялостност (вж. икономически ингредиенти, икономически компонент и цялостност на икономическата система). Според другото икономическото равновесие на системата се характеризира с това, че нито една от нейните икономически подсистеми не е заинтересована да го измени с помощта на средствата, с които разполага. С помощта на
икономическото моделиране се разкриват и количествено се описват условията за възникване (установяване), поддържане, нарушаване и възстановяване на
икономическото равновесие, неговата структура, равнище и динамика, изясняват се зависимостите между динамичната устойчивост, оптималността и равновесното състояние на кибернетичните икономически системи (вж. динамична устойчивост на икономическата система, икономическа оптималност
и оптимална икономическа система). Представлява предмет на изучаване и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изследване от теорията на икономическото равновесие (economic
equilibrium theory). Развитието на теорията за икономическото равновесие започва с в изследванията на Франсоа Кене (Francois Quesnay) (вж. икономическа
таблица на Фр. Кене) и Карл Маркс (Karl Marx) (вж. теория на К. Маркс за
възпроизводството на обществения продукт, кибернетична интерпретация
на Марксовата теория за възпроизводството на обществения продукт).
Първият математически модел на икономическото равновесие е създаден от
Леон Валрас (Marie Esprit Leon Walras) (вж. класически модел на Л. Валрас на
общото микроикономическо пазарно равновесие). Значими приноси рпазработването на проблемите на икономическото равновесие имат Вилфредо Парето (Vilfredo Pareto), Джон Кейнс (John Meynard Keynes), Джон Хикс (Sir John
Richard Hicks), Джон фон Нойман (Jhon fon Neumann), Робърт Ален (Robert
Allen), Кенет Ъроу (Kenneth Joseph Arrow), Жерар Дебрьо (Jerard Debreu), Василий Леонтиев (Wassily Leontief) (вж. междуотраслова система на В. Леонтиев), Евгени Матеев (Evgeni Matteev).

Устойчивост и равновесно положение на икономическата система
Икономическото равновесие е състояние, свързано с устойчивостта на
икономическата система. В широкия смисъл икономическата устойчивост е
способността на икономическата система да се стреми да се връща от различни начални състояния към някакво изходно или близко до него установено
равновесно (стационарно) състояние (вж. установен икономически процес, установено състояние на икономическата система и установено движение на
икономическата система). Във връзка с това икономическата устойчивост
може да се разбира в различни обхвати: първо, като свойство на икономическата система да се отклонява малко от някакво нейно движение при малки нарушения върху нейното начално равновесно положение във фазовото икономическо пространство или върху закона на нейното движение, като малките
размери на отклоненията са равномерни по t ≥ 0; второ, като свойство на икономическата система произволно дълго да се възвръща приемливо близко към
своето начално равновесно положение във фазовото икономическо пространство. Механизмът на достигането на икономическото равновесие се вгражда в
механизма на икономическата устойчивост и затова в крайна сметка той се
свежда до действието на конвергентната (сходящата) обратна отрицателна
връзка (вж. сходящо-действуваща обратна икономическа връзка).
Икономическото равновесие е състоянието на равновесно положение на
икономическата система* (equiaxial situation /location/ of the economic system)

196

755

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО АБСТРАХИРАНЕ
до ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[или още – на равновесно икономическо положение* (equiaxial economic
situation /location/)]. Икономическа система, която се намира в равновесно положение, е равновесна икономическа система (equiaxial economic system).
(вж. и равновесност на икономическата система). В противния случай са налице неравновесно положение на икономическата система* (unequiaxial
situation /location/ of the economic system) [или още неравновесно икономическо положение* (unequiaxial economic situation /location/)], респ. неравновесна икономическа система (unequiaxial economic system). Да приемем, че
икономическата система се описва от системата от обикновени диференциални
уравнения

dx
= f ( x, t ), x ∈ R n ,
dt

където x е n-мерният вектор на координатите на икономическата система във
фазовото икономическо пространство (вж. икономически вектор). Тогава равновесното положение на икономическата система е такава точка ξ ∈ R n ,
щото x = ξ е постоянно по отношение на времето решение на горната система.
Точката ξ ∈ R n е равновесно икономическо положение тогава и само тогава,
когато f (ξ, t) = 0 за всички t. Нека x = φ(t) е някакво произволно решение на
посочената система от диференциални уравнения. Замяната на променливите x
= φ(t) + y привежда това решение в равновесното положение y = 0 на системата
dy
= F ( y, t ) ,
dt
F ( y, t ) ≡ f (ϕ (t ) + y, t ) − f (ϕ (t ), t ).

Ето защо, когато се изследва устойчивостта на икономическата система, може
без ограничение на общността да се смята, че това се извършва в координатното начало на икономическото пространство Rn.
При неавтономни икономически системи от типа
dx
= f ( x, t ), x ∈ R n
dt

равновесното положение x = 0 се определя като тривиално икономическо
решение* (trivial economic solution) или още – нулево икономическо решение* (zero economic solution). При автономни икономически системи, описвани със същия тип диференциални уравнения, обикновено се запазва понятието
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за равновесно икономическо положение. Тогава последното може да се нарече
още особена икономическа точка, неподвижна икономическа точка, стационарна икономическа точка, точка на икономически покой, точка на икономическо равновесие.
Точката на икономическото равновесие е неподвижна точка във фазовото
икономическо пространство, която съответствува на състоянието на покой на
динамичната икономическа система. В зависимост от броя на решенията, може
да има една, няколко или безброй точки на икономическо равновесие [в последния случай става дума за континуум на икономическо равновесие*
(economic equilibrium continuum)]. Според характера на устойчивостта на икономическата система се разграничават няколко разновидности на точката на
икономическото равновесие: устойчива точка на икономическото равновесие (stable point of economic equilibrium) (тя изразява състоянието на устойчиво
икономическо равновесие) (вж. устойчивост на непрекъснатата динамична
икономическа система и устойчивост на икономическата система по А. М.
Ляпунов), асимптотично устойчива точка на икономическото равновесие* (asymptotically-stable point of economic equilibrium) [тя изразява състоянието на асимптотично устойчиво икономическо равновесие* (asymptoticallystable economic equilibrium)] (вж. асимптотично-устойчива динамична икономическа система), неустойчива точка на икономическото равновесие*
(unstable point of economic equilibrium) (тя изразява състоянието на неустойчиво икономическо равновесие).
Точката на икономическото равновесие е частен случай на инвариантното икономическо множество във фазовото метрично икономическо пространство R на динамичната икономическа система (вж. и икономическо множество). Инвариантното икономическо множество е множество M, което е
запълнено с цели икономически траектории (вж. фазова траектория на икономическата система), т.е. то удовлетворява условието
f (M , t ) = M , t ∈ R,

където f (M, t) е икономическия образ на множеството M при преобразувание
на групата f (p, t), отговарящо на дадено t. Инвариантното икономическо множество може да се представи като инвариантно икономическо многообразие
(вж. инвариантното икономическо множество и икономическо многообразие), инвариантна икономическа повърхнина* (invariant economic surface),
инвариантна икономическа крива* (invariant economic curve) или инвариан-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна икономическа точка. Последната е именно точката на икономическия покой, т.е. точката на икономическо равновесие.
Класификации на икономическото равновесие
Според различни признаци се изолират и дефинират значителен брой класификации и разновидности на икономическото равновесие. Макар икономическото равновесие да е атрибут на динамичната икономическа система, според локализирането във времето на точката на равновесието могат да бъдат
разграничени статично и динамично икономическо равновесие. При статичното икономическо равновесие в малък отрязък от време (в кратък срок) траекторията на динамичната икономическата система клони към определена
точка на икономически покой. Ако дължината на малкия отрязък от време
клони към безкрайно малка величина, тогава статичното икономическо равновесие се проявява като моментно икономическо равновесие. Със статичното
икономическо равновесие е свързано понятието за сравнителна икономическа статика (comparative economic statics). В дълъг срок (разглеждан като последователност от кратки срокове) се формира множество от точки на покой
(съответствуващи на различните кратки срокове и фиксирани към моменти от
времето, разположени в съответните отрязъци на времето), което множество
образува динамичното икономическо равновесие. При нестрого определение
динамичното икономическо равновесие се разглежда още като такава последователна във времето смяна на състояния, при която под въздействието на определени смущения фактическата траектория на дадена икономическа система
(в т.ч. и на пазарната икономическа система) средно не се отклонява от предварително набелязаната със степен, по-голяма от някаква вече договорена величина.
От своя страна според условията на функционирането на икономическата
система могат по-нататък да бъдат разграничени две основни разновидности
на динамичното икономическо равновесие – стационарно и нестационарно.
При стационарното икономическо равновесие в дълъг срок няма промяна във
фазовите координати на точката на покой, т.е. всички точки на покой са идентични, което дава основание стационарното икономическо равновесие да се
интерпретира като статично. При нестационарното икономическо равновесие
в дълъг срок има промяна във фазовите координати на точките на покой, т.е.
точките на покой са разположени на различни места във фазовото икономическо пространство и се индуцира дългосрочно движение на точката на икономически покой. При частния случай на моментно статично икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесие дългосрочното икономическо равновесие се осъществява като
перманентно икономическо равновесие* (permanent economic equilibrium).
Когато траекторията на движението на динамичната икономическа система необратимо се установява върху точката на икономическия покой, е налице
устойчиво икономическо равновесие. Когато това състояние обаче е краткотрайно или пък достатъчно малки нарушения върху икономическата система са
в състояние да я изведат от посочената точка (вж. нарушаващо въздействие
върху икономическата система, нарушение в икономическата система и нарушено движение на икономическата система), тогава е налице неустойчиво
икономическо равновесие. Тези уточнения се отнасят до устойчивото статично икономическо равновесие* (stable static economic equilibrium) и неустойчивото статично икономическо равновесие* (unstable static economic
equilibrium). В общия случай динамичното икономическо равновесие (стационарното и нестационарното) се изгражда от множество неустойчиви статични
икономически равновесия. Ако в дълъг срок икономическата система има
склонност да задържа състоянието си на динамично равновесие, тогава е налице устойчиво динамично икономическо равновесие* (stable dynamic
economic equilibrium). В противен случай се проявява неустойчиво динамично икономическо равновесие* (unstable dynamic economic equilibrium).
Преобладаващи разновидности на икономическото равновесие са ингредиентното и пазарното. При ингредиентното икономическо равновесие е постигнато необходимото (съответствуващото на хомеостазиса и на целите на
икономическата система) съответствие между нейните входни и изходни ингредиенти. Ако равновесието се отнася до структурните характеристики на системата, то е структурно икономическо равновесие. Когато се интерпретират
пазарни икономически системи (те са разновидност на икономическите системи) или пазарни сектори на икономическите системи, се конституира пазарно
равновесие.
Според обхвата си икономическото равновесие може да бъде пълно, непълно, единично, частично и общо. Пълното икономическо равновесие обхваща всички параметри (характеристики) на ингредиентите и структурата на
икономическата система. Когато са обхванати само част от тях, е налице непълно икономическо равновесие. Единичното икономическо равновесие обхваща отделен сектор (елемент или подсистема) от дадената икономическа система, частичното икономическо равновесие – част от нейните сектори, и общото икономическо равновесие – всички нейни сектори. Като се имат предвид
различните равнища на икономическите системи, в макроикономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система се установява макроикономическо равновесие, а в микроикономическата система – микроикономическо равновесие. При едновременното прилагане на последните две класификации (които се определят като основни) се
конституират следните шест разновидности на икономическото равновесие:
единично микроикономическо равновесие, частично микроикономическо равновесие, общо микроикономическо равновесие, единично макроикономическо
равновесие, частично макроикономическо равновесие и общо макроикономическо равновесие. Когато равнището на параметрите, при които се реализира
(се установява) равновесието, е икономическият оптимум на системата при
определен критерий за качество, е налице оптимално икономическо равновесие. В противен случай се установява неоптимално икономическо равновесие.
Равновесието и оптималността са различни състояния на икономическата система и те могат да се съчетават по различен начин.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо равновесие се конституират още и съответстващите му понятия
за консуматорско равновесие* (consumptionary equilibrium), стопанско равновесие* (protoeconomic equilibrium), пазарно-икономическо равновесие*
(marketly-economic equilibrium) и финансово-пазарно-икономическо равновесие* (financially-marketly-economic equilibrium). Общо за всички тях е понятието за поддържащо равновесие* (sustenance /sustaining/ equilibrium) (за равно1
весие при поддържането).
1

Относно теорията на икономическото равновесие вж.: Pareto, V. Cours d`economie
politique. Lausane, vol. I, 1896, vol. II, 1897; Walras, L. Elements d`economie politique
pure ou theore de la richesse sociale. Paris, 1926 [на английски: Walras, L. Elements of
Pure Economics or the Theory of Social Wealth. Allen & Unwin, London, 1954]; Keynes,
J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London, 1936 {на български: Кейнс, Дж. М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите. [Превод от английски.] Издателска къща “Христо Ботев”, С., 1993}; Hicks, J. Value and Capital.
Oxford, 1939; Neumann, J. v. Model of General Economic Equilibrium, In: Review of
Economic Studies, 1945-1946, 13 (1), 33; Leontief, W. Studies in the Structure of
American Economy. Theoretical and empirical Explorations in Input-Output Analisis.
Oxford University Press, New York, 1953 {на руски: Леонтьев, В. Исследования
структуры американской экономике. [Превод от английски.] Теоретический и эмпирический анализ по схеме затараты-выпуск. Государственное статистическое издательство, М., 1958}; Аллен, Р. Математическая экономия. [Превод от английски.]
Издательство иностранной литературы, М., 1963, гл. 9; Баумоль, У. Экономическая
теория и исследование операций. [Превод от английски.] Издательство “Прогресс”,
М., 1965, гл. 12 и 13; Волконский, В. А. Экономическое равновесие. В: Математика и
кибернетика в экономике. Издательство “Экономика”, М., 1971; Никайдо, Х. Выпуклые структуры и исследование операций. [Превод от английски.] Издательство
“Мир”, М., 1972, гл. 5; Матеев, Е. Автоматизирана система за управление на на-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------родното стопанство. Издателство на БАН, С., 1974; Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическия теория. [Превод от английски.] Издательство “Прогресс”, М., 1975, гл. 9; Пезенти, А. Очерки политической экономии
капитализма. [Превод от италиански.] Том ІІ. Издательство “Прогресс”, М., 1976;
Современна экономичская мысль. Под редакцией В. С. Афанасьева и Р. М. Энтова.
Издательство “Прогресс”, М., 1976; Веселинов, В. Математическа икономика. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1982, гл. 4; Debreu, G. Mathematical Economics:
Twenty Papers of Gerald Debreu. Cambridge University Press, Cambridge, 1983; Миркович, К. Моделиране на икономическите процеси. Издателство “Наука и изкуство”,
С., 1984, гл. 7; Collected Papets of Kenneth J. Arrow. Vovs. I – V. Basil Black well,
Oxford, 1984-1985, Миркович, К. Математически методи и модели в политическата
икономия. Издание на ВИИ “Карл Маркс”, С., 1989, гл. 2; Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Университетско издателство “Стопанство”, С., 1991;
Миркович, К. Международна икономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2000; Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2001; Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2003.

ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (economic equilibrium /balance/) (ки) –
във:
безразлично икономическо равновесие на астатичния икономически
регулатор;
възходящо динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
възходящо динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
възходящо нестационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
възходящо нестационарно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
глобално-устойчиво общо микроикономическо пазарно равновесие
(вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие);
динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
динамично икономическо равновесие (същото като динамично равновесие
на икономическата система);
динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
дългосрочно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дългосрочно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
дългосрочно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
единично икономическо равновесие;
единично макроикономическо пазарно равновесие;
единично макроикономическо равновесие;
единично микроикономическо пазарно равновесие;
единично микроикономическо равновесие;
единично пазарно равновесие;
ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
застойно динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
застойно динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
икономическо равновесие;
икономическо равновесие (в математическата икономика);
ингредиентно икономическо равновесие;
квазистатично ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
квазистационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
квазистационарно икономическо равновесие;
континуум на икономическо равновесие (вж. икономическо равновесие);
краткосрочно ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
крива на динамичното ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
крива на динамичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
макроикономическо равновесие;
микроикономическо равновесие
моментно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като статично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------моментно икономическо равновесие;
моментно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като статично макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж.
макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
монотонно възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като нециклично възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
немоментно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (същото като динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие; вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
неоптимално икономическо равновесие;
непълно икономическо равновесие;
нестационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
нестационарно икономическо равновесие;
неустойчиво /нестабилно/ икономическо равновесие;
нециклично възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо динамично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо динамично макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
низходящо нестационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
общо икономическо равновесие;
общо макроикономическо пазарно равновесие;
общо микроикономическо равновесие;
общо микроикономическо пазарно равновесие;
общо микроикономическо равновесие;
общо пазарно равновесие;
оптимално икономическо равновесие;
перманентно икономическо равновесие (вж. динамично икономическо
равновасие);
пълно икономическо равновесие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
статично икономическо равновесие;
стационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
стационарно икономическо равновесие;
структурно икономическо равновесие;
текущо ценностнодинамично икономическо равновесие;
точка на икономическото равновесие;
точка на максималното общоценностно-продуктово производствено
икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
точка на максималното общоценностно-трудово потребително икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
точка на минималното общоценностно-продуктово производствено
икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
точка на минималното общоценностно-трудово потребително икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
устойчиво /стабилно/ икономическо равновесие;
ценностнодинамично икономическо равновесие (същото като ценностнодинамично равновесие на икономическата система);
циклично възходящо макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
частично икономическо равновесие;
частично макроикономическо равновесие;
частично микроикономическо равновесие.
ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (economic equilibrium) (в математическата икономика) – в зависимост от подхода, с който се разглежда икономиката, могат да се формулират различни условия за икономическо равновесие. Когато икономиката се състои от отделни части със собствени интереси, математическата икономика определя нейното равновесие като състояние zº ⊂ Z, отговарящо на условията:
n

∑
i =1

xi0

m

=∑

y 0j

j =1

n

+ ∑ wi ,
i =1

xi ∈ Bi(zº),
Bi(zº) ∩ Pi(zº) = ø,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Yj ∩ Fj(zº) = ø,

където: xºi ∈ xi ∈ Rl е векторът на продуктите при равновесно състояние на
икономическата система; n – броят на потребителите; yºj ∈ yº ∈ Rl – векторът
на производствените възможности при равновесно състояние на икономическата система; wi ∈ Rl – векторът на началните запаси на продуктите; m – броят
на производителите; Bi(z) – бюджетното множество на продуктите при равновесно състояние на икономиката zº ∈ Z; Pi(zº) – множеството на предпочитанията в областта на потреблението при тези условия; Fj(zº) – множеството на
предпочитанията на производителите при същите условия.

ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual economic equilibrium) (ки) – във:
ефективно продуктово-полезностно потребителско икономическо равновесие [индивидуално];
ефективно продуктово-стойностно производителско икономическо равновесие [индивидуално];
продуктово-полезностно потребителско икономическо равновесие [индивидуално];
продуктово-стойностно производителско икономическо равновесие [индивидуално];
производителско икономическо равновесие [индивидуално] (вж. неокласическа задача на производството);
точка на продуктово-стойностното производителско икономическо равновесие [индивидуално].
ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]
(individual product economic equilibrium) (ки) – във:
ненормално интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово]);
права на интровертното стопанственото относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]);
точка на максималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точка на минималното интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
(вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]);
точки на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо равновесие [индивидуално продуктово] (вж. интровертно
стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).

ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ НА АСТАТИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (economic equilibrium of the astatic /integral active/
economic controler) (ки) – във:
безразлично икономическо равновесие на астатичния икономически
регулатор.
ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ НА ИНДИВИДА (economic equilibrium
of the individual) (ки) – във:
точка на максималното общоценностно-продуктово производствено
икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
точка на максималното общоценностно-трудово потребително икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
точка на минималното общоценностно-продуктово производствено
икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност);
точка на минималното общоценностно-трудово потребително икономическо равновесие на индивида (вж. обща икономическа ценност).
ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ ПО НЕШ, ДЖ. (Nash economic equilibrium) (ки) – във:
некооперативно икономическо равновесие по Дж. Неш (вж. некооперативна диференциална икономическа игра).

207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ* (economic decomposition) – представяне
на зададено икономическо множество във вид на икономическо обединение от
подмножества, които по двойки нямат общи икономически точки. Разбиване
на икономическото пространство* (economic space decomposition) X е множеството M от неговите (на X) дизюнктивни икономически подмножества,
обединението на които е X. Множеството M се превръща в топологично икономическо пространство, ако се приемат за отворени икономически множества в него всякакви икономически множества N ⊂ M , икономическите първообрази на които при естествено икономическо изображение* (natural
economic mapping) µ : X → M са отворени икономически множества в X (при
естественото икономическо изображение на всяка икономическа точка
x ∈ X се поставя в съответствие единственото съдържащо X множество
R ⊂ M ).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ (economic decomposition) (ки) – във:
клетъчно икономическо разбиване (вж. клетъчно икономическо пространство);
крайност на заключването в клетъчното икономическо разбиване
(вж. клетъчно икономическо пространство);
симплициално икономическо разбиване;
слаба топология в клетъчното икономическо разбиване (вж. клетъчно
икономическо пространство).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (economic development) (ки) – във:
фаза на вероятностното икономическо развитие (вж. икономическа бифуркация);
фаза на детерминираното икономическо развитие (вж. икономическа
бифуркация).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗКЛОНЯВАНЕ (economic multiplication /branching/)
(ки) – във:
условие за икономическо разклоняване (вж. разклоняващ се икономически процес).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗЛИЧАВАНЕ (economic discrimination) – един от методите за запознаване с някакъв икономически предмет (в т.ч. с някакъв икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономичес1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки процес и т.н.), когато икономическото определение (определението на икономическото понятие за предмета) е невъзможно или не е необходимо. Употребява се при сравняване на икономическите предмети и понятия, като при
сравнението помежду им на първо място се отделят различните икономически
признаци. Различието показва отличието на икономическия предмет не от
всички други еднородни икономически предмети, а само от някои, които са
най-сходни на тях, тъй като икономическото представяне на предмета се отличава от възприятието за него по това, че съдържа повече елементи за икономическо обобщение. Негови разновидности са обектното икономическо различаване* (object economic discrimination) и системното икономическо различаване* (system economic discrimination).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗЛИЧИЕ (economic distinction) (ки) – във:
размито икономическо различие (същото като размито икономическо отношение на различие).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ (economic manifold /variety/) – същото
като многообразие на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ (economic manifold /variety/) (ки) –
във:
закон за необходимото икономическо разнообразие (същото като принцип
на необходимото икономическо многообразие);
икономическо разнообразие (същото като многообразие на икономическата система).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗПОЗНАВАНЕ (economic recognition) – същото като
разпознаване на икономически образи.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗПОЗНАВАНЕ (economic recognition) (ки) – във:
алгоритъм на икономическото разпознаване (вж. решаващо икономическо правило);
входни въздействия на икономическото разпознаване (вж. разпознаване на икономическите образи);
емпиричен риск на икономическото разпознаване (вж. риск на икономическото разпознаване);
икономическо разпознаване (същото като разпознаване на икономически
образи;
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първични признаци на икономическото разпознаване (вж. разпознаване на икономическите образи);
риск на икономическото разпознаване.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ (economic location) (ки) – във:
ингредиентно икономическо разположение.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (economic distribution) – разпределение на дохода (в непарична или в парична форма), получен от функционирането на богатството и в съответствие със собствеността върху него, което се
осъществява в икономиката (в икономическата сфера, която е една от основните форми на поддържането); икономическо-обусловено разпределение;
втора фаза на икономическото възпроизводство и една от подсистемите на
възпроизводствената икономическа система (една от елементарните възпроизводствени икономически системи, респ. една от възпроизводствените икономически фази); общо понятие за непазарно-икономическо разпределение*
(non-marketly-economic distribution) (непазарно-икономическо-обусловено разпределение) и пазарно-икономическото разпределение* (marketly-economic
distribution) (пазарно-икономическо-обусловено разпределение); една от основните разновидности на разпределението изобщо. То е вид минимална възпроизводствена икономическа конфигурация* (minimal reproductional
economic configuration) (вж. възпроизводствена икономическа конфигурация).
Икономическото разпределение е същото като разпределително икономическо
посредничество, като разпределителна икономическа алокация, като разпределително икономическо предипотребление и като разпределително икономическо следпроизводство и едновременно е (α) сечение (вж. икономическо сечение) на непотребителна икономическа алокация и нефинансова икономическа
алокация, (β) сечение на икономическо посредническтво и нефинансова икономическа алокация и (γ) сечение на икономическо предипротребление и нефинансова икономическа алокация.
Системното отражение на икономическото разпределение в човешкото
съзнание е разпределителната икономическа система. Представлява икономическа реализация на отношенията на собственост върху икономическото
богатство. Определящо в икономическия разпределителен процес е разпределението на дохода, получен в икономическото производство, т.е. от функционирането на средствата за производство (респ. на производствените фактори):
то се извършва според собствеността върху средствата за производство в ико3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически условия. Последното означава едновременното наличие на икономически потребности, на ограниченост на икономическите ресурси и на отношения на собственост върху икономическото богатство. В своята същностна определеност разпределението е собственическо-обусловен процес. Фазата
на икономическото разпределение предполага наличието на фазите на икономическото производство и икономическото потребление (в икономическото
възпроизводство, няма разпределение без производство и без потребление).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо разпределение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско разпределение* (consumptionary distribution), стопанско разпределение* (protoeconomic distribution), пазарноикономическо разпределение* (marketly-economic distribution) и финансовопазарно-икономическо разпределение* (financially-marketly-economic distribution). Общо за всички тях е понятието за поддържащо разпределение*
(sustenance /sustaining/ distribution) (за разпределение при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗСЛОЕНИЕ* (economic bundle), разслоение в икономиката, – непрекъснато сюрективно икономическо изображение (респ.
икономическо съответствие) r : X → B на икономическо пространство X в
икономическото пространство B, където X е пространство на икономическото разслоение* (economic bundle space), B – база на икономическото разслоение* (economic bundle base), r – проекция на икономическото разслоение* (economic bundle projection), r-1(b) – икономически слой* (economic fibre)
над b. Икономическото разслоение може да се разглежда като обединение на
икономическите слоеве r-1(b), които са параметризирани върху базата B и са
слепени от топологията на икономическото пространство X, т.е. от икономическата топология.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗСЛОЕНИЕ (economic bundle) (ки) – във:
база на икономическото разслоение (вж. разслоено икономическо пространство);
икономическо разслоение;
пространство на икономическото разслоение (същото като разслоено
икономическо пространство).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗСЛОЯВАНЕ (economic layeriсation) – същото като
разслояване на икономическата система.

4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РАЗСЛОЯВАНЕ (economic bundling /fibering/) (ки) –
във:
икономическо разслояване (същото като разслояване на икономическата
система);
топологично икономическо разслояване (вж. разслоено икономическо
пространство).
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗСТОЯНИЕ* (economic distance) – същото като разстояние между икономически елементи.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗШИРЯВАНЕ (economic expsnsion /dilatation/) – същото като експанзия в икономическия цикъл.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗШИРЯВАНЕ (economic expsnsion /dilatation/) (ки) –
във:
икономическо разширяване (същото като експанзия в икономическия цикъл);
оператор на икономическото разширяване.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕАЛИЗИРАНЕ (economic realization) (ки) – във:
начин на икономическо реализиране (вж. икономическа суперстанта);
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (economic regulation /control, adjustment/) (*) – същото като регулиране на икономическата система. В действителност тези две понятия не се покриват напълно (като знакът за равенство се
поставя помежду им само от съображения за краткост). Икономическото регулиране е регулиране на системи (икономически или неикономически) с икономически средства. Затова могат да бъдат разграничени две разновидности на
икономическото регулиране: икономическо регулиране на икономически системи и икономическо регулиране на неикономически системи. От своя страна
регулирането на икономическите системи може да се извършва с икономически и с неикономически средства. Затова могат да бъдат разграничени две разновидности на регулирането на икономическите системи: икономическо регулиране на икономически системи и неикономическо регулиране на икономически системи. Основното внимание в настоящата статия по подразбиране е
насочено към икономическото регулиране на икономическите системи. Икономическото регулиране протича в системата на икономическо регулиране
(т.е. в регулаторната икономическа система). В зависимост от това, дали при
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оператори за пропорционално икономическо преобразувание в икономическата система икономическо регулиране се осъществява под действието на положителна обратна икономическа връзка (с положителен оператор R) или под
действието на отрицателна обратна икономическа връзка (с отрицателен
оператор R), се разграничават монотонно икономическо регулиране (то се извършва в система на монотонно икономическо регулиране) и колебателно
икономическо регулиране (то се извършва в система на колебателно икономическо регулиране). В зависимост от това, дали абсолютното значение на оператора за обратна връзка R е по-малка или по-голяма от единица, се разграничават сходящо икономическо регулиране (наричано още конвергентно икономическо регулиране) и разходящо икономическо регулиране (наричано още дивергентно икономическо регулиране).
Стабилизиращо и дестабилизиращо икономическо регулиране
Един от основните механизми за постигането (реализирането и поддържането) на устойчивото поведение на икономическата система S е стабилизиращото икономическо регулиране. Неговото прилагане означава, че тя е система
на стабилизиращо икономическо регулиране. Има се предвид обстоятелството,
че не всяко икономическо регулиране е механизъм за постигането на устойчиво поведение и че следователно не всяка система на икономическо регулиране
е устойчива икономическа система. В този смисъл икономическото регулиране
се подразделя на два вида – стабилизиращо и дестабилизиращо. Стабилизаращото икономическо регулиране е механизмът, който (наред с други механизми
и предпоставки) създава и поддържа икономическата устойчивост
/стабилност/ (т.е. устойчивостта на икономическата система), устойчивото /стабилното/ икономическо поведение и устойчивата /стабилната/ икономическа система S. То е процес на поддържане на параметрите на поведението на икономическата система в границите на установения икономически
хомеостазис и затова може да се нарече още хомеостатично-поддържащо
икономическо регулиране. Затова пък дестабилизиращото икономическо регулиране е механизмът, който (наред с други механизми и предпоставки) създава
икономическата неустойчивост /нестабилност/ (т.е. неустойчивостта
/нестабилността/
на
икономическата
система),
неустойчивото
/нестабилното/ икономическо поведение и неустойчивата /нестабилната/
икономическа система S. То е процес на приспособяване на параметрите на
поведението на икономическата система към нови граници (извън установените), т.е. е процес на промяна на установения икономически хомеостазис с цел
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преминаване към нов, установяващ се икономически хомеостазис или на
унищожаване на икономическата система (в установения формат или изобщо).
Затова може да се нарече още хомеостатично-неподдържащо икономическо
регулиране.
В този смисъл (и за разлика от общовъзприетото становище) тук икономическото регулиране се схваща като всяко действие на обратната икономическа връзка, материализираща се чрез функционирането на регулираща икономическа подсистема R, при което се изработват коригиращи вътрешни (и
допълващи външните) въздействия върху регулируемата икономическа подсистема T, независимо от това дали те са стабилизиращи или дестабилизиращи. Ето защо системите на икономическото регулиране се подразделят на два
вида – системи на стабилизиращо икономическо регулиране (т.е. системи на
хомеостатично-поддържащо икономическо регулиране) и системи на дестабилизиращо икономическо регулиране (т.е. системи на хомеостатичнонеподдържащо икономическо регулиране). Системата на стабилизиращото
икономическо регулиране е съставена от стабилизиращо-регулируема икономическа подсистема (от хомеостатично-поддържана регулируема икономическа подсистема) и стабилизиращо-регулираща икономическа подсистема
(от хомеостатично-поддържаща регулираща икономическа подсистема), а
системата на дестабилизиращото икономическо регулиране – от дестабилизиращо-регулируема
икономическа
подсистема
(от
хомеостатичнонеподдържана регулируема икономическа подсистема) и дестабилизиращорегулираща икономическа подсистема (от хомеостатично-неподдържаща
регулираща икономическа подсистема).
Стабилизиращо-регулиращата (хомеостатично-поддържащата) икономическа подсистема се интерпретира като икономически стабилизатор, а дестабилизиращо-регулиращата (хомеостатично-неподдържащата) икономическа
подсистема – като икономически дестабилизатор. От тук се извеждат понятията за икономическа стабилизация и дестабилизация. Икономическата стабилизация (или още – в стабилизацията на икономическата система) е процес
на привеждане на икономическата система от състояние на неустойчиво (нестабилно) поведение към състояние на устойчиво (стабилно) поведение, което
съответствува на нейния установен хомеостазис. Затова пък икономическата
дестабилизация (или още – дестабилизацията на икономическата система)
е процес на привеждане на икономическата система от състояние на устойчиво
(стабилно) поведение към състояние на неустойчиво (нестабилно) поведение
или процес на поддържане на вече сложило се неустойчиво (нестабилно) ико7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо поведение с цел установяването на нов хомеостазис или на унищожаването на системата. В контекста на тези твърдения се вижда, че има две
разновидности на икономическия регулатор R – стабилизиращ икономически
регулатор (хомеостатично-поддържащ икономически регулатор) и дестабилизаращ икономически регулатор (хомеостатично-неподдържащ икономически регулатор). От своя страна има и две разновидности на оператора на
регулиращата икономическа подсистема – оператор на стабилизиращорегулираща икономическа подсистема и оператор на дестабилизиращорегулираща икономическа подсистема (респ. две разновидности на оператора
за обратна икономическа връзка – оператор на сходяща обратна икономическа връзка и оператор на разходяща обратна икономическа връзка).
Сходящото регулиране като механизъм за реализирането и поддържането на устойчиво поведение на икономическата система
Съществено значение за характера на икономическото регулиране (стабилизиращо или дестабилизиращо) и за неговото отражение върху поведението
yk на икономическата система S има величината на произведението TR на значението на оператора за обратна икономическа връзка (оператора на регулиращата икономическа подсистема R) с това на оператора за права икономическа връзка (оператора на регулируемата икономическа подсистема T), а при
частния случай на тъждествено преобразувание в регулируемата икономическа
подсистема (когато T = 1) – значението на самия регулатор R. И в двата случая
се имат предвид оператори за пропорционално преобразувание в икономическата система. Тук е разгледан частния случай, при който T = 1. На фиг. 1 е
показана скала на икономическото регулиране (economic regulation scale) с
четири групи значения на оператора за обратна икономическа връзка R, които
стоят в основата на класифицирането на обратните икономически връзки и на
икономическите регулатори на видове и разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателно регулиране

монотонно регулиране

(отрицателна обратна връзка)
–∞

–1

(положителна обратна връзка)
0

+∞

+1

R
разходящо
(нестабилизиращо)
регулиране

сходящо
(стабилизиращо)
регулиране

разходящо
(нестабилизиращо)
регулиране

Фиг. 1. Скала на икономическото регулиране при T = 1

Когато е налице сходящо (конвергентно) икономическо регулиране, т.е.
когато абсолютното значение на оператора за обратна връзка е по-малка от
единица (|R| < 1) или, което е същото, когато – 1 < R < 1, тогава изходът yk на
системата на икономическото регулиране S клони към е крайната граница yº,
което е устойчивото състояние на нейното поведение. То протича в системата на сходящото икономическо регулиране (т.е. в системата на конвергентното икономическо регулиране). Реализира се стабилизиращо икономическо
регулиране [тогава икономическото регулиране е сходящ икономически
процес* (convergent economic process), който привежда икономическата система S към устойчиво състояние]. Икономическото поведение yk клони към
стабилното състояние yº, определено чрез съответната формула на икономическото регулиране. В тези рамки, когато 0 < R < 1, икономическото поведение
yk монотонно се приближава към устойчивото състояние yº (тогава действува
положителна обратна икономическа връзка – в нейната разновидност на сходящо действуваща положителна обратна икономическа връзка). Затова пък,
когато – 1 < R < 0, икономическото поведение yk колебателно се стреми към
устойчивото състояние yº (тогава действува отрицателна обратна икономическа връзка – в нейната разновидност на сходящо-действуваща отрицателна
обратна икономическа връзка). В своята общност сходящо-действуваща положителна и сходящо-действуваща отрицателна обратна икономическа връзка
образуват сходящо-действуващите обратни икономически връзки.
Когато е налице разходящо икономическо регулиране (дивергентно икономическо регулиране), т.е. когато абсолютното значение на оператора за обратна връзка е равна или по-голяма от единица (|R| ≥ 1), тогава изходът yk на
системата на икономическо регулиране S се отдалечава от устойчивото състо9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------яние на нейното поведение, т.е. от крайната граница yº. То протича в системата на разходящото икономическо регулиране (т.е. в системата на динвергентното икономическо регулиране). Реализира се нестабилизиращо икономическо регулиране [тогава икономическото регулиране е разходящ икономически процес* (divergent economic process), който привежда икономическата
система S към неустойчиво състояние или я поддържа в такова състояние]. В
тези рамки, когато 1 ≤ R < ∞, икономическото поведение yk монотонно се отдалечава от устойчивото състояние yº (тогава действува положителна обратна
икономическа връзка – в нейната разновидност на разходящо-действуваща
положителна обратна икономическа връзка). Затова пък, когато – ∞ < R ≤ – 1,
икономическото поведение yk колебателно се отдалечава от устойчивото състояние yº (тогава действува отрицателна обратна икономическа връзка – в
нейната разновидност на разходящо-действуваща отрицателна обратна икономическа връзка). В своята общност разходящо-действуваща положителна и
разходящо-действуваща отрицателна обратна икономическа връзка образуват
разходящо-действуващите обратни икономически връзки.
От анализа на вариантите на регулатора R се вижда, че не всяка отрицателна обратна връзка реализира устойчиво поведение и устойчиво състояние
на икономическата система S. В този смисъл не са коректни твърденията в литературата, че икономически системи с отрицателна обратна връзка са устойчиви. По-точно е да се твърди, че сходящото регулиране, реализирано от
сходящо-действуващата обратна икономическа връзка, е механизмът на осъществяването и поддържането на устойчивото състояние на икономическите
системи, а то от своя страна е обусловено от ниските абсолютни значения (до
единица) на регулатора за обратна икономическа връзка R. И че в тези рамки
отрицателната обратна икономическа връзка е механизъм на устойчивостта на
икономическите системи, само ако тя е сходящо-действуваща.
Разгледаното свойство на регулируемост на икономическите системи, т.е.
на икономическа регулируемост (в случая – на вътрешна регулируемост), осъществявано с помощта на обратната икономическа връзка, обуславя определени особености на тяхното моделиране. Налага се да бъдат използвани методите и средствата (инструментариумът) на теорията на регулирането, операторната математика, граничния анализ, теорията на информационните филтри,
спектралния анализ на динамични редове. Особено значение те придобиват
при моделирането на динамичните процеси на икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Статично и динамично икономическо регулиране
Според степента и характера на обхващане на икономическата динамика
(според икономическата ситуираност на икономическия регулатор) се конституират две основни вида на икономическото регулиране – статично и динамично.
(1) Статичното икономическо регулиране протича в системата на статично икономическо регулиране и има две разновидности – собственостатично и статично-реагиращо статично икономическо регулиране. Осъществява се от статичния икономически регулатор (от статичната регулираща
икономическа подсистема, т.е. от статично-ситуираната икономическа подсистема), който (която) се отличава с това, че притежава статичен икономически оператор (оператор за постоянно-пропорционално преобразуване). (а)
При собствено-статичното икономическо регулиране (първата разновидност)
регулируемото икономическо въздействие и регулиращото икономическо въздействие са статични икономически величини (не са функции на времето). То
протича в система на собствено-статично икономическо регулиране (тя е нереагираща икономическа система) и се осъществява от собствено-статичен
икономически регулатор. (б) При статично-реагиращото статично икономическо регулиране (втората разновидност) регулируемото икономическо въздействие и регулиращото икономическо въздействие в общия случай са динамични икономически величини (т.е. са функции на времето). То е икономическо
регулиране, при което установеното значение на регулируемата икономическа величина (установеното регулируемо икономическо въздействие) зависи от
натоварването на икономическата система. Протича в система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (тя е реагираща икономическа система) и се осъществява от статично-реагиращ статичен икономически регулатор. Собствено-статичният и статично-реагиращия статичен икономически регулатор са разновидности на по-общото понятие за статичен икономически регулатор.
(2) Динамичното икономическо регулиране протича в системата на динамично икономическо регулиране и също има две разновидности – статичнореагиращо динамично и астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране. При динамичното икономическо регулиране регулируемото икономическо въздействие и регулиращото икономическо въздействие в общия случай
са динамични икономически величини (в т.ч. и функции на времето). Осъществява се от динамичния икономически регулатор (от динамичната регулираща
икономическа подсистема, т.е. от астатично-ситуираната икономическа
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подсистема), който (която) се отличава с това, че притежава астатичен икономически оператор, (икономически оператор, който не е оператор за постоянно-пропорционално преобразуване). (а) При първата му разновидност – статично-реагиращото динамично икономическо регулиране, установеното значение на регулируемата икономическа величина (установеното регулируемо
икономическо въздействие) зависи от натоварването на икономическата система. Протича в системата на статично-реагиращо динамично икономическо
регулиране (тя също е реагираща икономическа система) и се осъществява от
статично-реагиращ динамичен икономически регулатор. (б) При втората му
разновидност – астатично-реагиращото динамично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагиращо икономическо регулиране), установеното
значение на регулируемата икономическа величина (установеното регулируемо икономическо въздействие) не зависи от натоварването на икономическата
система. Протича в системата на ататично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като система на ататично-реагиращо икономическо регулиране) и се осъществява от астатично-реагиращия динамичен икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ икономически регулатор). Статично-реагиращият динамичен и астатично-реагиращият динамичен
икономически регулатор са разновидности на по-общото понятие за динамичен
икономически регулатор. От своя страна статичният и динамичният икономически регулатор са разновидности на по-общото понятие за икономически регулатор (за регулатор на икономическа система, т.е. за регулираща икономическа подсистема).
В рамките на статичното и динамичното икономическо регулиране може
да бъде изведена важна тяхна разновидност, когато икономическото регулиране е автоматично икономическо регулиране (икономическо саморегулиране).
То протича в системата на автоматично икономическо регулиране (в автоматично-регулаторната икономическа система). Тогава се конституират
статично автоматично икономическо регулиране и динамично автоматично
икономическо регулиране. Вж.: регулиране на икономическите системи, система на икономическо регулиране, субективно-организирано икономическо
регулиране, обективно-осъществяващо се икономическо регулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (economic regulation /control, adjustment/) (ки) – във:
автоматично икономическо регулиране;
автономно икономическо регулиране;
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------адаптивна система на икономическо регулиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
астатичен закон на икономическото регулиране;
астатична система на икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращо
динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на автоматично
икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично реагираща динамична система на динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на динамично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на собствено-статично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща ди14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
безкрайна граница на икономическото регулиране;
блок-схема на икономическото регулиране;
взаимодействуващо икономическо регулиране (същото като свързано икономическо регулиране);
време на икономическото регулиране;
вход на системата на икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------входно стабилизиращо динамично икономическо регулиране (вж.
принцип на входното стабилизиращо динамично икономическо регулиране);
външно динамично икономическо регулиране (същото като външно динамично регулиране на икономическата система);
външно статично икономическо регулиране (същото като външно статично регулиране на икономическата система);
външно сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
външно сходящо /конвергентно/ регулиране на икономическата система (вж. външна сходяща регулируемост на икономическата система; същото като външна конвергентна регулируемост на икономическата система);
външно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата
система;
вътрешно динамично икономическо регулиране (същото като вътрешно
динамично регулиране на икономическата система);
вътрешно статично икономическо регулиране (същото като вътрешно
статично регулиране на икономическата система);
вътрешно сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо /конвергентно/ регулиране на икономическата
система (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система;
същото като вътрешна конвергентна регулируемост на икономическата система);
вътрешно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система;
граница на икономическото регулиране;
двойно интегрално икономическо регулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на
регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране;
двуравнищна система на кръстосано икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема;
дестабилизиращо автоматично икономическо регулиране (вж. автоматично икономическо регулиране);
дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
дестабилизиращо икономическо регулиране;
дестабилизиращо програмно икономическо регулиране (вж. програмно
икономическо регулиране);
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дестабилизиращо следящо икономическо регулиране (вж. следящо
икономическо регулиране);
дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система);
детерминирана система на икономическо регулиране;
диапазон на икономическото регулиране;
дивергентна колебателна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща колебателна функция на икономическото пегулиране);
дивергентна монотонна функция на икономическото регулиране (същото
като разходяща монотонна функция на икономическото регулиране);
дивергентна нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
дивергентна понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
дивергентна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща функция на икономическото регулиране);
дивергентно динамично икономическо регулиране (същото като разходящо
динамично регулиране на икономическата система);
дивергентно икономическо регулиране (същото като разходящо икономическо регулиране);
дивергентно колебателно икономическо регулиране (същото като разходящо колебателно икономическо регулиране);
дивергентно монотонно икономическо регулиране (същото като разходящо монотонно икономическо регулиране);
дивергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като разходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране);
дивергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като разходящо понижаващо-монотонно икономическо егулиране);
дивергентно статично икономическо регулиране (същото като разходящо
статично регулиране на икономическата система);
динамична система на автоматично икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като като динамична система на астатично-реагиращо
динамично автоматично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране
(същото като динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
динамична система на динамично автоматично икономическо регулиране;
динамична система на динамично икономическо регулиране;
динамична система на икономическо регулиране;
динамична система на собствено-статично автоматично икономическо
регулиране;
динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
динамична система на статично автоматично икономическо регулиране;
динамична система на статично икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
динамично автоматично икономическо регулиране;
динамично икономическо регулиране;
динамично регулиране на икономическата система;
дискретно икономическо регулиране;
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране;
диференциален закон на икономическо регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система);
доброкачественост на системата на икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен цикъл от функционирането на системата на икономическото
регулиране (същото като функционален цикъл на икономическото регулиране);
едноконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като едноконтурно икономическо саморегулиране)(
едноконтурно икономическо регулиране;
едномерна система на автоматично икономическо регулиране;
едномерна система на едноконтурно автоматично икономическо регулиране;
едномерна система на едноконтурно икономическо регулиране;
едномерна система на икономическо регулиране;
едномерна система на многоконтурно автоматично икономическо регулиране;
едномерно автоматично икономическо регулиране (същото като едномерно икономическо саморегулиране);
едномерно едноконтурно автоматично икономическо регулиране (същото
като едномерно едноконтурно икономическо саморегулиране);
едномерно едноконтурно икономическо регулиране;
едномерно икономическо регулиране;
едномерно многоконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като едномерно многоконтурно икономическо саморегулиране);
едномерно многоконтурно икономическо регулиране;
едноравнищен синтез от двуравнищни системи на икономическо регулиране в тяхната цялост;
екзогенно метарегулаторно икономическо регулиране;
експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
екстремално икономическо регулиране (същото като оптимално икономическо регулиране);
ендогенно метарегулаторно икономическо регулиране;
зависимо несвързано икономическо регулиране;
закон на икономическото регулиране;
затворен контур на икономическото регулиране (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
затворена система на икономическо регулиране (същото като затворена
регулаторна икономическа система);
затворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално
/екстремално/ икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------измерителен блок на динамичното икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
изодромен закон на икономическото регулиране;
изодромно икономическо регулиране;
изпълнителен блок на динамичното икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
изход на системата на икономическо регулиране;
изходно стабилизиращо динамично икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
икономическо метарегулиране;
икономическо регулиране на икономически системи;
икономическо регулиране на икономическия регулатор (същото като икономическо метарегулиране);
икономическо регулиране на монополите (в микр.);
икономическо регулиране на неикономически системи;
икономическо регулиране по втора производна функция (вж. икономическо регулиране по производна функция);
икономическо регулиране по производна функция;
икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка;
икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически
регулатор с прекъсващо действие);
икономическо регулиране;
имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
импулсна преходна функция на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо
регулиране;
импулсна преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
импулсна преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
импулсна преходна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------импулсна преходна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
импулсно икономическо регулиране (вж. и икономически регулатор с прекъсващо действие и импулсен икономически регулатор);
интегрален закон на икономическото регулиране (същото като астатичен
закон на икономическото регулиране; вж. и последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система);
интервал на икономическото регулиране;
колебателна функция на икономическото регулиране;
колебателно икономическо регулиране;
конвергентна колебателна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща колебателна функция на икономическото регулиране);
конвергентна монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща функция на икономическото регулиране);
конвергентно динамично икономическо регулиране (същото като сходящо
динамично регулиране на икономическата система);
конвергентно икономическо регулиране;
конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото като сходящо колебателно икономическо регулиране);
конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото като сходящо
монотонно икономическо регулиране);
конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране);
конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
конвергентно статично икономическо регулиране (същото като сходящо
статично регулиране на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коригираща динамична функция на стабилизиращото икономическо
регулиране (вж. принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
косвено икономическо регулиране;
крайна граница на икономическото регулиране;
критерий за качество на икономическото регулиране;
критерий за качество на системата на икономическо регулиране (вж.
критерий за качество на икономическото регулиране);
линейна нестационарна система на икономическо регулиране;
линейна система на икономическо регулиране;
линейна стационарна система на икономическо регулиране;
метарегулаторно икономическо регулиране;
многоконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като
многоконтурно икономическо саморегулиране);
многоконтурно икономическо регулиране;
многомерна система на автоматично икономическо регулиране;
многомерна система на едноконтурно икономическо регулиране;
многомерна система на икономическо регулиране;
многомерна система на многоконтурно автоматично икономическо регулиране;
многомерна система на многоконтурно икономическо регулиране;
многомерно автоматично икономическо регулиране (същото като многомерно икономическо саморегулиране);
многомерно едноконтурно икономическо регулиране;
многомерно икономическо регулиране;
многомерно многоконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като многомерно многоконтурно икономическо саморегулиране);
многомерно многоконтурно икономическо регулиране;
многоравнищна система на икономическо регулиране;
моделиране на икономическото регулиране;
монотонна функция на икономическото регулиране;
монотонно икономическо регулиране;
нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
невзаимодействуващо икономическо регулиране (същото като несвързано
икономическо регулиране);
независимо несвързано икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нелинейна нестационарна система на икономическо регулиране;
нелинейна система на икономическо регулиране;
нелинейна стационарна система на икономическо регулиране;
неоптимално /неекстремално/ икономическо регулиране;
непреднамерено икономическо регулиране (същото като имплицитнообусловено икономическо регулиране);
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране;
непрекъснато икономическо регулиране;
нереагираща система на икономическо регулиране;
несвързано икономическо регулиране;
нестационарна детерминирана система на икономическо регулиране;
нестационарна система на икономическо регулиране;
нестационарна стохастична система на икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
оператор на системата на икономическо регулиране;
операторно уравнение на системата на икономическо регулиране;
оптимално /екстремално/ икономическо регулиране;
отрицателен статизъм на икономическото регулиране;
поведенческо-динамична система на разходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на разходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на сходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на сходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
положителен статизъм на икономическото регулиране;
понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
последоватален синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------последователен синтез от успоредни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране;
предавателна функция на грешката на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
предавателна функция на затворената непрекъсната линейна динамична
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение
към задаващото въздействие;
предавателна функция на затворената непрекъсната линейна динамична
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение
към нарушаващото въздействие;
предавателна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
предавателна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
предавателни функции на непрекъснатата линейна динамична система
на експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
преднамерено икономическо регулиране (същото като експлицитнообусловено икономическо регулиране);
принцип на входното стабилизиращо динамично икономическо регулиране;
принцип на изходното стабилизиращо динамично икономическо регулиране;
принцип на икономическо регулиране по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение);
принцип на икономическо регулиране по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение);
принципи на стабилизиращото динамично икономическо регулиране;
програмно икономическо регулиране;
пропорционален закон на икономическото регулиране (същото като статичен закон на икономическото регулиране);
пропорционално икономическо регулиране (вж. пропорционален икономически регулатор);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране (същото като изодромен закон на икономическото регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция;
пряко икономическо регулиране;
разтворена система на икономическо регулиране (същото като разтворена регулаторна икономическа система);
разходяща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ функция на икономическото регулиране;
разходящо /дивергентно/ динамично икономическо регулиране (същото
като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система);
реагираща система на икономическо регулиране;
релейно икономическо регулиране (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие и релеен икономически регулатор);
свързано икономическо регулиране;
система на автоматично икономическо регулиране;
система на автономно икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране);
система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като
система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
система на ататично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на външно динамично икономическо регулиране;
система на външно икономическо регулиране (вж. външна регулируемост на икономическата система);
система на външно разходящо икономическо регулиране (вж. външна
разходяща регулируемост на икономическата система);
система на външно статично икономическо регулиране;
система на външно сходящо икономическо регулиране (вж. външна
сходяща регулируемост на икономическата система)система на дестабилизиращо икономическо регулиране;
система на вътрешно динамично икономическо регулиране;
система на вътрешно икономическо регулиране (вж. вътрешна регулируемост на икономическата система);
система на вътрешно разходящо икономическо регулиране (вж. вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система);
система на вътрешно статично икономическо регулиране;
система на вътрешно сходящо икономическо регулиране (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
система на дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като система на разходящо динамично икономическо регулиране);
система на дестабилизиращо икономическо регулиране;
система на дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като система на разходящо статично икономическо регулиране);
система на дивергентно динамично икономическо регулиране (същото като система на разходящо динамично икономическо регулиране);
система на дивергентно икономическо регулиране (същото като система
на разходящо икономическо регулиране);
система на дивергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на разходящо колебателно икономическо регулиране);
система на дивергентно монотонно икономическо регулиране (същото
като система на разходящо монотонно икономическо регулиране);
система на дивергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на разходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);

27

793

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на дивергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на разходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на дивергентно статично икономическо регулиране (същото като система на разходящо статично икономическо регулиране);
система на динамично автоматично икономическо регулиране;
система на динамично икономическо регулиране;
система на дискретно икономическо регулиране (вж. дискретно икономическо регулиране);
система на дискретно-непрекъснато икономическо регулиране (вж.
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
система на едноконтурно автоматично икономическо регулиране;
система на едноконтурно икономическо регулиране;
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране (същото
като експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система);
система на зависимо несвързано икономическо регулиране;
система на затворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
система на изодромно икономическо регулиране;
система на икономическо регулиране без метарегулиране;
система на икономическо регулиране без метарегулиране;
система на икономическо регулиране по производна функция;
система на икономическо регулиране при двуравнищен синтез (същото
като двуравнищна система на икономическо регулиране);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема);
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на икономическо регулиране при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо регулиране);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа
подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез
от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при триравнищен синтез (същото
като триравнищна система на икономическо регулиране);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулиращата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез на регулируемата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и
успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от
последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от
последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка;
система на икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
система на икономическо регулиране с разпределени параметри;
система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри;
система на икономическо регулиране;
система на имплицитно-обусловено икономическо регулиране (същото като имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система);
система на импулсно икономическо регулиране;
система на импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото
като система на импулсна икономическа стабилизация);
система на колебателно икономическо регулиране;
система на конвергентно динамично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо динамично икономическо регулиране);
система на конвергентно икономическо регулиране;
система на конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо колебателно икономическо регулиране);
система на конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо монотонно икономическо регулиране);
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до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране);
система на макроикономическо регулиране;
система на микроикономическо регулиране;
система на многоконтурно автоматично икономическо регулиране;
система на многоконтурно икономическо регулиране;
система на монотонно икономическо регулиране;
система на нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на независимо несвързано икономическо регулиране;
система на неоптимално /неекстремално/ икономическо регулиране
(вж. неоптимално /неекстремално/ икономичмеско регулиране);
система на непрекъснато икономическо регулиране (вж. непрекъснато
икономическо регулиране);
система на непрекъснато-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на непрекъсната икономическа стабилизация);
система на нереагиращо икономическо регулиране;
система на несвързано икономическо регулиране;
система на обективно-осъществяващо се експлицитно-обусловено
икономическо регулиране (вж. обективно-осъществяващо се експлицитнообусловено икономическо регулиране);
система на обективно-осъществяващо се икономическо регулиране
(вж. обективно-осъществяващо се икономическо регулиране);
система на обективно-осъществяващо се имплицитно-обусловено
икономическо регулиране (вж. обективно-осъществяващо се имплицитнообусловено икономическо регулиране);
система на оптимално /екстремално/ икономическо регулиране (вж.
оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
система на понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на последователна импулсна икономическа стабилизация);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на последователно-непрекъснато-стабилизирано икономическо
регулиране (същото като система на последователна непрекъсната икономическа стабилизация);
система на последователно-стабилизирано икономическо регулиране
(същото като система на последователна икономическа стабилизация);
система на програмно икономическо регулиране;
система на пропорционално икономическо регулиране (вж. пропорционален икономически регулатор);
система на пряко икономическо регулиране (същото като система на икономическо регулиране и като регулаторна икономическа система);
система на разтворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
система на разходящо /дивергентно/ динамично икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ статично икономическо регулиране;
система на реагиращо икономическо регулиране;
система на свързано икономическо регулиране;
система на следящо икономическо регулиране;
система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
система на собствено-статично икономическо регулиране;
система на стабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо динамично икономическо регулиране);
система на стабилизиращо икономическо регулиране;
система на стабилизиращо статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране);
система на статично автоматично икономическо регулиране;
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на статично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
система на субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано експлицитнообусловено икономическо регулиране);
система на субективно-организирано икономическо регулиране (вж.
обективно-организирано се икономическо регулиране);
система на субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано имплицитно-обусловено
икономическо регулиране);
система на сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране;
система на хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране
(същото като система на дестабилизиращо икономическо регулиране);
система на хомеостатично-поддържащо икономическо регулиране (същото като система на стабилизиращо икономическо регулиране);
система от модели за многоравнищно оптимизиране при икономическо регулиране (вж. система от модели за многоравнищно оптимизиране на
социалистическата икономика);
следящо икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------смесен закон на икономическото регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система);
собствено-статична система на автоматично икономическо регулиране;
собствено-статична система на икономическо регулиране;
собствено-статична система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране (същото като собствено-статична система на автоматично икономическо регулиране);
собствено-статична система на собствено-статично икономическо регулиране (същото като собствено-статична система на икономическо
регулиране);
собствено-статична система на статично автоматично икономическо
регулиране (същото като собствено-статична система на автоматично икономическо регулиране);
собствено-статична система на статично икономическо регулиране
(същото като собствено-статична система на икономическо регулиране);
собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
собствено-статично икономическо регулиране;
спонтанно /непреднамерено/ икономическо регулиране (същото като имплицитно-обусловено икономическо регулиране);
стабилизиращо автоматично икономическо регулиране (вж. автоматично икономическо регулиране);
стабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като сходящо динамично регулиране на икономическата система);
стабилизиращо икономическо регулиране;
стабилизиращо програмно икономическо регулиране (вж. програмно
икономическо регулиране);
стабилизиращо следящо икономическо регулиране (вж. следящо икономическо регулиране);
стабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като сходящо статично регулиране на икономическата система);
статизъм на икономическото регулиране;
статика на икономическото регулиране;
статичен закон на икономическото регулиране;
статична система на автоматично-икономическо регулиране;
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична сис34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статична система на динамично автоматично икономическо регулиране;
статична система на динамично икономическо регулиране;
статична система на икономическо регулиране;
статична система на собствено-статично автоматично икономическо
регулиране;
статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статична система на статично автоматично икономическо регулиране;
статична система на статично икономическо регулиране;
статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
статична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично автоматично икономическо регулиране;
статично икономическо регулиране (същото като статично регулиране на
икономическата система);
статично регулиране на икономическата система;
статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща ди35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо
статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране;
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща система на астатичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на динамично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на автоматично икономическо
регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
стационарна детерминирана система на икономическо регулиране;
стационарна система на икономическо регулиране;
стационарна стохастична система на икономическо регулиране;
стохастична система на икономическо регулиране;
субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
субективно-организирано икономическо регулиране;
субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
сходяща /конвергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ функция на икономическото регулиране;
сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране (същото като сходящо динамично регулиране на икономическата система);
сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ понижаващо- монотонно икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране (същото като
сходящо статично регулиране на икономическата система);
теория на икономическото регулиране;
триравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система без
метарегулиране);
триравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система без
метарегулиране);
триравнищна система на икономическо регулиране с метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система с метарегулиране);
триравнищна система на икономическо регулиране;
уравнение на икономическото регулиране;
уравнение на системата на икономическо регулиране (вж. операторно
уравнение на системата на икономическо регулиране);
успореден синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране;
успореден синтез от последователни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране;
функционален цикъл на икономическото регулиране;
функция на дестабилизиращото икономическо регулиране (същото като
разходяща функция на икономическото регулиране);
функция на икономическото регулиране;
функция на стабилизиращото икономическо регулиране (същото като
сходяща функция на икономическото регулиране);
функция на хомеостатично-неподдържащото икономическо регулиране
(същото като сходяща функция на икономическото регулиране);
функция на хомеостатично-поддържащото икономическо регулиране
(същото като сходяща функция на икономическото регулиране);
характеристики за качество на икономическото регулиране;
хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране;
хомеостатично-поддържащо икономическо регулиране;
честотна характеристика на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо
регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
честотни характеристики на непрекъснатата линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ БЕЗ МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (economic
regulation without metaregulation) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране;
система на икономическо регулиране без метарегулиране;
триравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система без
метарегулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ
(economic regulation on economic systems) – регулиране на икономически системи с икономически механизми и лостове. Вж. икономическо регулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕГУЛАТОР* (economic regulation the economic regulator) – същото като икономическо
метарегулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ (monopolies
economic regulation) (в микр.) – регулиране на монополите (в микр.), при което
се използуват специализирани агенции за следене движението на цените, количествата на продукцията и спазването на правилата за влизане и излизане от
отрасъла. При тази форма държавата се намесва, без да използува силата на
правителствената собственост. Обект на икономическото регулиране са обществените услуги, транспортът, финансовите пазари. Обичайно е регулиране41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на телефонните услуги, електроснабдяването и други видове енергоснабдяване. Основният мотив е да се предотврати образуването на монополно високи
цени. Това се постига чрез: регулиране на цените при чист монопол (в микр.),
когато икономиите от мащаба на производството (в микр.) са много големи, и
чрез определяне на цените на универсални продукти, например на телефонните услуги; предоставяне на безплатна електроенергия на семейства, които се
намират под границата на бедността; предотвратяване на унищожителна конкуренция във важни отрасли, каквито са железопътният транспорт, въздухоплаването и други. Икономическото регулиране в тази област е насочено найвече към задържане на пазарната сила на монополите.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА НЕИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ (economic regulation on non-economic systems) – регулиране на неикономически системи с икономически механизми и лостове. Вж. икономическо регулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ВТОРА ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ* (derivative economic regulation with second derived function) – вж. икономическо регулиране по производна функция.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТКЛОНЕНИЕ (economic
regulation in perturbation) (ки) – във:
принцип на икономическо регулиране по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ* (derivative economic regulation) – икономическо регулиране, при което регулиращото икономическо въздействие µ, изработвано от регулиращата икономическа подсистема на система на икономическо регулиране (на регулаторна
икономическа система) и оказвано върху нейната регулируема икономическа
подсистема, наред от други величини, зависи и от производната по отношение
на времето dφ/dt на допуснатата грешка на икономическата система φ. На него отговаря система на икономическо регулиране по производна функция. Въвеждането в системата на икономическото регулиране на производната на
грешката подобрява динамичните свойства на икономическата система. Тъй
като грешката е разликата между действителното изходно икономическо въздействие и задаващото икономическо въздействие (тя може да се дефинира и
в обратен ред), то разглежданият случай е разновидност на имплицитно42
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловено икономическо регулиране. В случай обаче, че регулирането се извършва само по производна на действителното изходно икономическо въздействие на регулаторната икономическа система, тогава в повечето от случаите системата става неспособна да отстранява статистическата (вероятностната, случайната) грешка, чиято величина става неопределена, а системата на
икономическо регулиране може да се намира в равновесно състояние при всяко постоянно значение на регулиращото въздействие. Ето защо производната
на грешката трябва да бъде само един от елементите на закона на икономическото регулиране, един от вариантите на който в случая е
 dϕ

1
µ = k  T1
+ ϕ + ∫ ϕ dt ,
T2
 dt


където T1, T2 и k са параметри (във вид на коефициенти) на настройката на
икономическия регулатор. Ефектът от икономическото регулиране по производна функция зависи от възприетия показател за качество на регулаторния
икономически процес (regulation economic process) (например като регулаторен процес с минимално време на регулиране, с минимална средна квадратична грешка и други). Значителен ефект може да се получи, ако регулиращото
въздействие по производна функция се прибави към изодромно икономическо
регулиране (например при системи на икономическо регулиране без самоуравновесяване и със закъсняващо действие). В други случаи към регулиращото
икономическо въздействие може да се прибави и икономическо регулиране
по втора производна функция* (derivative economic regulation with second
derived function), което е ефективно при бързодействуващи следящи икономически системи (speed economic servo-system). Според К. Миркович в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система икономическото регулиране по производна функция представлява регулаторно икономическо управление по производна функция (което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическо управление и е една от разновидностите на икономическото управление по производна функция), а такава регулаторна система е
регулаторна система на икономическо управление по производна функция (т.е
е система на регулаторно икономическо управление по производна функция)
(която от своя страна е частен случай на регулаторната система на икономическото управление и е една от разновидностите на системата на икономическо управление по производна функция).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ
(derivative economic regulation) (ки) – във:
икономическо регулиране по втора производна функция (вж. икономическо регулиране по производна функция);
икономическо регулиране по производна функция;
система на икономическо регулиране по производна функция.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО СМУЩЕНИЕ (economic regulation
in disturbance) (ки) – във:
принцип на икономическо регулиране по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ЕДНОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic
regulation in one-level synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ЕДНОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРУЕМАТА И НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА (economic regulation in one-level synthesis of the regulable and
of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема).
44

810

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ЕДНОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic
regulation in one-level synthesis of the regulable economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ МНОГОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ
(economic regulation in multilevel synthesis) (ки) – във:
система на икономическо регулиране при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо регулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic
regulation in consecutive synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) –
във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на ико45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic
regulation in consecutive synthesis of the regulable economic subsystem) (ки) –
във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа
подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА (economic regulation in consecutive synthesis of the regulable
economic subsystem and consecutive synthesis of the regulative economic
subsystem) (ки) – във:
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа
подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ
НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА И УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic regulation in consecutive synthesis of the regulable economic
subsystem and parallel synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на
регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа
подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ
ОТ УСПОРЕДНИ СИНТЕЗИ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА (economic regulation in consecutive synthesis of parallel
synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези на регулиращата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез
от успоредни синтези на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ
ОТ УСПОРЕДНИ СИНТЕЗИ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПОДСИСТЕМА (economic regulation in consecutive synthesis of parallel
synthesis of the regulable economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез
от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ТРИРАВНИЩЕН СИНТЕЗ
(economic regulation in three-level synthesis) (ки) – във:
система на икономическо регулиране при триравнищен синтез (същото
като триравнищна система на икономическо регулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic regulation
in parallel synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищната система на
икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic regulation
in parallel synthesis of the regulable economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо регулиране при успореден синтез на регулируемата икономическа
подсистема;
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic regulation in parallel synthesis of the regulable economic
subsystem and consecutive synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) –
във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ УСПОРЕДEН СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА И УСПОРЕДЕН
СИНТЕЗ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА
(economic regulation in parallel synthesis of the regulable economic subsystem and
parallel synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и
успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ ОТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИНТЕЗИ НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic regulation in parallel synthesis of consecutive synthesis of the regulative economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от
последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ УСПОРЕДЕН СИНТЕЗ ОТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СИНТЕЗИ НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic regulation in parallel synthesis of consecutive synthesis of the regulable economic subsystem) (ки) – във:
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от
последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА*
(variable /elastic/ feed-back economic regulation) – икономическо регулиране, при
което част от елементите на икономическия регулатор на системата на икономическото регулиране са обхванати от вътрешна обратна икономическа
връзка, съдържаща диференцираща икономическа подсистема* (differencing
economic subsistem) (вж. икономически диференциатор и диференциращо икономическо звено). Според К. Миркович, ако но е експлицитно-обусловено икономическо регулиране, тогава то е регулаторно икономическо управление с
гъвкава обратна връзка (което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА
(variable /elastic/ feed-back economic regulation) (ки) – във:
икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка;
система на икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (economic
regulation with metaregulation) (ки) – във:
триравнищна система на икономическо регулиране с метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система с метарегулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ*
(economic sampled-data regulation) – вж. икономически регулатор с прекъсващо
действие.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ (economic sampled-data regulation) (ки) – във:
икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически
регулатор с прекъсващо действие);
система на икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие).
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ (derivative economic regulation) (ки) – във:
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ
(economic regulation with distributed parameters) (ки) – във:
система на икономическо регулиране с разпределени параметри.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ (economic regulation with lumped parameters) (ки) – във:
система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (economic decision) – една от възможните
комбинации на поведение на икономическата система, която става задължителна за осъществяване или изпълнение в процеса на икономическото управление. Същото е като икономически план. Установява се с вземането на икономическо решение, което е подфаза в цикъла на икономическото управление.
Могат да се вземат два вида икономически решения – евристично и оптимално. При евристичното икономическо решение управляващият икономическата
система орган, респ. подсистемата за икономическо управление, избират един
от ефективните, но не и най-ефективния вариант на поведение на икономичес51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката система. От значение тук са дългият опит, практиката, някои рационални управленски традиции, интуицията на ръководителя. Оптималното икономическо решение представлява най-ефективният (оптималният) вариант на поведение на икономическата система. До него се достига обикновено с помощта
на специалните методи на оптималното моделиране, математическото програмиране и оптималното икономическо управление, с помощта на прилагането на математическите методи в икономиката при използване на компютърната техника. С вземането на оптимално икономическо решение са свързани изследването на операциите и теорията на игрите. Избраният в процеса на вземане на решение евристичен или оптимален вариант на бъдещото състояние и
поведение на икономическата система е нейният икономически план. Вж. модел на цикъла на икономическото управление.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (economic solution /в управлението – decision/) (ки) – във:
y-неустойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по части от
променливите на икономическата система);
y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по части от
променливите на икономическата система);
абсолютна грешка на икономическото решение;
арбитражно икономическо решение (вж. метод на арбитражните икономически решения);
асимптотично y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост
по части от променливите на икономическата система);
асимптотично-устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение
(същото като асимптотично-устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М.
Ляпунов);
базово икономическо решение (същото като опорен икономически план);
вариация на икономическото решение( вж. класическа икономическа
задача на оптималното управление с подвижен край);
вземане на икономическо решение в условия на неопределеност;
вземане на икономическо решение;
второ най-добро икономическо решение (в микр.);
вътрешно глобално оптимално икономическо решение (същото като
вътрешен глобален икономически максимум; вж. типове икономически
максимуми);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно потребителско икономическо решение;
глобално оптимално икономическо решение (същото като глобален
икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
гранично глобално оптимално икономическо решение (същото като
граничен глобален икономически максимум; вж. типове икономически
максимуми);
грешка на икономическото решение;
декомпозиране на вземането на икономическо решение (вж. разслоена
икономическа система);
допустима област на множеството на възможните икономически решения (вж. задача на икономическата оптимизация);
евристично икономическо решение;
експоненциално-устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение
(същото като експоненциално-устойчиво по А. М. Ляпунов решение на
икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по
А. М. Ляпунов);
задача за вземане на управленско икономическо решение;
задача за намиране на удовлетворително икономическо решение;
икономическо H–M-решение;
икономическо решение;
икономическо решение в теорията на игрите в икономиката;
икономическо решение на Неш, Дж. (вж. метод на арбитражните икономически решения);
икономическо решение на Харшани, Дж. (вж. метод на арбитражните
икономически решения);
икономическо решение на Шепли, Л. С. (вж. метод на арбитражните
икономически решения);
йерархия за вземане на икономически решения (вж. ешалонизирана
икономическа система);
компромисно икономическо решение (вж. многокритериална оптимизационна икономическа задача);
локално оптимално икономическо решение (същото като локален
икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
метод на арбитражните икономически решения;
многостъпкова задача за вземане на икономически решения (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество на допустимите икономически решения (същото като допустимо икономическо множество и като допустима област на множеството на
възможните икономически решения; вж. задача на икономическата оптимизация);
неизродено опорно икономическо решение (същото като неизроден опорен
икономически план);
нулево икономическо решение (същото като тривиално икономическо
решение (вж. икономическо равновесие);
обобщено икономическо решение;
опорно икономическо решение (същото като опорен икономически план);
оптимално икономическо решение (същото като оптимален икономически
вектор и като оптимален икономически план);
оптимално по Парето, В., икономическо решение (същото като икономическа оптималност по В. Парето);
оптимално управленско икономическо решение (вж. задача на икономическата оптимизация);
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
относителна грешка на икономическото решение;
пораждащо икономическо решение (вж. метод на малкия параметър);
последователно икономическо решение (вж. решаващо икономическо
правило);
програмиране на икономическото решение;
равномерно y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по
части от променливите на икономическата система);
равномерно-устойчиво икономическо решение (същото като равномерно-устойчиво решение на икономическата система; вж. равномерна устойчивост на икономическата система);
рандомизирано икономическо решение (вж. вземане на икономическо
решение в условия на неопределеност);
силно глобално оптимално икономическо решение (същото като строг
икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
система за вземане на управленско икономическо решение;
стратегическа задача за вземане на икономическо решение в условия
на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------строго /силно/ глобално оптимално икономическо решение (същото
като строг икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
строго локално оптимално икономическо решение (същото като локален икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
тривиално икономическо решение (вж. икономическо равновесие);
удовлетворително икономическо решение (вж. задача за намиране на
удовлетворително икономическо решение);
устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение (същото като устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
функционална йерархия за вземане на икономическо решение (същото като функционална многослойна йерархична сшстемо за вземане на икономическо решение).
функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ (economic solution /в управлението – decision/) в теорията на игрите в икономиката – изход (или множество от изходи) на икономическата игра, който удовлетворява принципът на оптималността; негова разновидност е икономическото H–M-решение, което е решение по
Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн.
ИКОНОМИЧЕСКО H–M-РЕШЕНИЕ (economic H–M-solution /в управлението – H–M-decision/) – разновидност на икономическото решение в теорията
на игрите в икономиката, което е решение по Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн. Вж. ядро в икономическата игра.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ
(economic making in undetermination) (ки) – във:
вземане на икономическо решение в условия на неопределеност;
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
стратегическа задача за вземане на икономическо решение в условия
на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА НЕШ, ДЖ.* (Nash economic solutuon),
решение на Дж. Неш на икономическата игра с дележ, – вж. метод на арбитражните икономически решения.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА ШЕПЛИ, Л. С.* (Shapley economic
solution), решение на Л. С. Шепли на икономическата игра, – вж. метод на
арбитражните икономически решения.
ИКОНОМИЧЕСКО РЕШЕНИЕ НА ХАРШАНИ, ДЖ.* (Harsany economic
solution), решение на Дж. Харшани на икономическата игра, – вж. метод на
арбитражните икономически решения.
ИКОНОМИЧЕСКО РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (economic rilocation) (ки) – във:
ингредиентно икономическо риразположение.
ИКОНОМИЧЕСКО САМООБУЧЕНИЕ (economic self-teaching), икономическо управление чрез самообучение, – процес на установяване и поддържане на адаптационна динамична икономическа устойчивост на икономическата система (в частност – на системата на икономическо управление) чрез изменение на регулиращата й програма в съответствие с промените в околната
среда без твърдо регламентиран управляващ (респ. регулиращ) блок; една от
разновидностите на адаптирането на икономическата система. При него сe
извършват изменения както в структурата на програмиращия, така и в структурата на управляващия (на регулиращия) блок (в своята общност те образуват
управляващата икономическа подсистема, респ. регулиращата икономическа
подсистема, т.е. икономическия регулатор на системата), но с помощта само
на наличните икономически елементи. На него отговарят понятията за динамична устойчивост при икономическо самообучение и самообучаваща се икономическа система. Икономическото самообучение обикновено се извършва
чрез програмно икономическо регулиране или чрез следящо икономическо регулиране, които от своя страна са едни от методите за прилагане на принципа
на изходното стабилизиращо динамично икономическо регулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО САМООБУЧЕНИЕ (economic self-teaching) (ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо самообучение;
икономическо самообучение;
слой за икономическо самообучение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на икономическо самообучение (същото като самообучаваща се
икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО САМООРГАНИЗИРАНЕ (economic self-organization),
икономическо управление чрез самоорганизиране, – процес на установяване и поддържане на адаптационна динамична икономическа устойчивост на
икономическата система (в частност – на системата на икономическо управление) чрез изменения не само в структурите на програмиращия и управляващия (респ. регулиращия) блок (в своята общност те образуват управляващата
икономическа подсистема, респ. регулиращата икономическа подсистема, т.е.
икономическия регулатор на системата) с помощта на наличните икономически елементи, както е при икономическото самообучение, но и чрез изменения
в структурата на управляваната икономическа подсистема, респ. на регулируемата икономическа подсистема, също с помощта на наличните икономически елементи. Представлява една от разновидностите на адаптирането на
икономическата система. На него отговарят понятията за динамична устойчивост при икономическо самоорганизиране и самоорганизираща се икономическа система. Самообучаващите се икономически системи са включени
в структурата на самоорганизиращите се, което показва, че при определени
условия самообучаващите се икономически системи могат да прерастват в
самоорганизиращи се. Вж. икономическа синергетика.
ИКОНОМИЧЕСКО САМООРГАНИЗИРАНЕ (economic self-organization)
(ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо самоорганизиране;
икономическо самоорганизиране;
система на икономическо самоорганизиране (същото като самоорганизираща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО САМОПОЗОВАВАНЕ* (economic self-quotation) – вж.
странен икономически цикъл и определящо и решаващо в икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКО САМОПОЗОВАВАНЕ (economic self-quotation) (ки) –
във:
икономическо самопозоваване (вж. странен икономически цикъл и определящо и решаващо в икономиката);
оператор на икономическото самопозоваване (вж. определящо и решаващо в икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО САМОРЕГУЛИРАНЕ (economic self-regulation), икономически управление чрез саморегулиране, – същото като автоматично
икономическо регулиране; процес на установяване и поддържане на адаптационна динамична устойчивост на икономическата система (в частност – на
системата на икономическо управление) чрез функционирането на твърдо
регламентирани програмиращ и управляващ (респ. регулиращ) блок в по-общ
контекст – самостоятелно реагиране на обекта на икономическото управление
на външните и вътрешните нарушаващи (смущаващи) икономически въздействия. (В своята общност програмиращият и регулиращият блок образуват икономическия регулатор на системата) На него отговарят понятията за динамична устойчивост при икономическо саморегулиране и саморегулираща се икономическа система (саморегулираща се система на икономическо управление). Представлява най-ниската степен на постигане на адаптационната динамична икономическа устойчивост и е една от разновидностите на адаптирането на икономическата система. Икономическото саморегулиране обикновено се извършва като автоматично икономическо управление (като икономическо управление чрез саморегулиране), което от своя страна е експлицитнообусловено автоматично икономическо регулиране (последното е един от методите за прилагане на принципа на изходното стабилизиращо динамично
икономическо регулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО САМОРЕГУЛИРАНЕ (economic self-regulation) – във:
астатично-реагиращо динамично икономическо саморегулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо икономическо саморегулиране (същото като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
динамична устойчивост при икономическо саморегулиране;
динамично икономическо саморегулиране (същото като динамично автоматично икономическо регулиране);
едноконтурно икономическо саморегулиране;
едномерно едноконтурно икономическо саморегулиране;
едномерно икономическо саморегулиране;
едномерно многоконтурно икономическо саморегулиране;
икономическо саморегулиране;
многоконтурно икономическо саморегулиране;
многомерно едноконтурно икономическо саморегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многомерно икономическо саморегулиране;
многомерно многоконтурно икономическо саморегулиране;
система на икономическо саморегулиране (същото като саморегулираща
се икономическа система);
собствено-статично икономическо саморегулиране (същото като собствено-статично автоматично икономическо регулиране);
статично икономическо саморегулиране (същото като статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагиращо динамично икономическо саморегулиране (същото
като статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагиращо икономическо саморегулиране (същото като статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
статично-реагиращо статично икономическо саморегулиране (същото
като статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране).
ИКОНОМИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ (economic self-consciousness) – вж.
[1] икономическо богатство; [2] икономическа субстанция.
ИКОНОМИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ (economic self-consciousness) (ки) –
във:
икономическо самосъзнание (вж. икономическо богатство; икономическа субстанция)
ингредиентно икономическо самосъзнание (вж. икономически ингредиент);
системно икономическо самосъзнание (вж. икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ (economic selfperfection /self-restructuralization, self-improvement/), икономическо управление чрез самоусъвършенствуване, – процес на установяване и поддържане
на адаптационна динамична икономическа устойчивост на икономическата
система (в частност – на системата на икономическо управление) чрез промени (чрез преустройване) на цялостната й структура при разширяване на
множеството от съставящите я подсистеми и елементи; една от разновидностите на адаптирането на икономическата система. На него отговарят понятията за динамична устойчивост при икономическо самоусъвършенствуване и
самоусъвършенствуваща се икономическа система. Икономическото самоусъвършенствуване е свързано обикновено с промени в локалните критерии на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо поведение, т.е. частично се извършва ново целеполагане на системата. Самоусъвършенствуването е резултат от самообучението и самоорганизирането, но при цялостна промяна в структурата на икономическата
система. Самоорганизиращите се икономически системи са включени в
структурата на самоусъвършенствуващите се, което показва, че при определени условия самоорганизиращите се икономически системи могат да прерастват в самоусъвършенствуващи се.
ИКОНОМИЧЕСКО САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ (economic selfperfection /self-restructuralization, self-improvement/) (ки) – във:
динамична устойчивост при икономическо самоусъвършенствуване;
икономическо самоусъвършенствуване;
система на икономическо самоусъвършенствуване (същото като самоусъвършенствуваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО СВИВАНЕ* (economic contraction /convolution, transvection/) – същото като свиващо икономическо преобразование.
ИКОНОМИЧЕСКО СВИВАНЕ (economic contraction /convolution, transvection/) (ки) – във:
икономическо свиване (същото като свиващо икономическо преобразование);
интегрално икономическо свиване (вж. система на многомерно икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО СВОЙСТВО (economic attribute), предметно икономическо свойство, – това, което е присъщо на икономическите предмети (в т.ч.
на икономическите обекти, икономическите системи, икономическите явления, икономическите процеси и т.н.); това, което ги отличава от другите предмети или ги прави приличащи на другите предмети. Така че икономическото
свойство е нещо общо за множество от икономически предмети (вж. икономическо множество) или това, по което икономическите предмети се различават.
Според Г Хегел свойството го има само като някакъв начин на отношение
между нещата, то е съотношението на веща с другите. Всеки икономически
предмет притежава безбройно множество от икономически свойства, които се
проявяват във взаимодействието с другите предмети (вж. икономическо взаимодействие). Икономическото свойство е това, което отнесено към икономическия предмет (за разлика от икономическото отношение) не образува нов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет. Икономическото свойство не съществува извън икономическия
предмет, но то не съществува и извън икономическото отношение и, следователно, е относително. В зависимост от това дали отразяват икономическата
същина на предмета или не, икономическите свойства се делят на съществени
и несъществени. Разновидности на икономическото свойство са обектното
икономическо свойство (свойството на икономическия обект) и системното
икономическо свойство (свойството на икономическата система).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо свойство се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско свойство* (consumptionary attribute), стопанско
свойство* (protoeconomic attribute), пазарно-икономическо свойство* (marketly-economic attribute) и финансово-пазарно-икономическо свойство* (financially-marketly-economic attribute). Общо за всички тях е понятието за поддържащо свойство* (sustenance /sustaining/ attribute) (за свойство при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО СВОЙСТВО (economic attribute) на икономическото
множество – едноместно икономическо отношение R ⊆ A , което характеризира (определя) принадлежността на даден икономически елемент към определено икономическо множество. Вж. и икономическо отношение и икономическо
качество.
ИКОНОМИЧЕСКО СВОЙСТВО (economic attribute) (ки) – във:
икономическо свойство;
икономическо свойство на икономическото множество;
обектно икономическо свойство;
предметно икономическо свойство (същото като икономическо свойство);
проективни икономически свойства;
системно икономическо свойство.
ИКОНОМИЧЕСКО СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (economic setilocation) (ки) –
във:
ингредиентно икономическо сетиразположение.
ИКОНОМИЧЕСКО СЕЧЕНИЕ* (economic meet) – проявява се в няколко
разновидности, в т.ч. и като сечение в икономически множества, сечение на
икономически системи, сечение на икономически пространства* (economic
spaces meet).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО СЕЧЕНИЕ (economic meet) (ки) – във:
икономическо сечение;
непрекъснато икономическо сечение.
ИКОНОМИЧЕСКО СИСТЕМИРАНЕ* (systemization in economy) (*) – придаване на икономическите обекти на системообразуващи свойства, превръщане на икономическите обекти в икономически системи. Системо-образуващите
свойства са: (1) отграниченост (обособеност) на икономическата система от
околната среда, (2) цялостност на икономическата система [която предполага наличието на икономически компоненти (които, за разлика от икономическия обект, в икономическата система са идентифицирано диференцирани на
елементи и връзки) и структура на икономическата система] и (3) взаимодействие на икономическата система с околната среда. Когато са налице само
свойствата отграниченост и цялостност се конституира затворена икономическа система [наричана още нефункционална икономическа система (вж.
абстрактна икономическа система)], а когато към тях се прибави и свойството взаимодейстиве с околната среда – отворена икономическа система (наричана още функционална икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО* (economic post-production) (*)
– вид възпроизводствена икономическа конфигурация (конфигурация на икономическото възпроизводство), която за даден възпроизводствен икономически цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е съставена от
логически последователно свързани фази на възпроизводството, следващи
след икономическото производство като негова първа фаза в икономиката;
употребява се още и като общо понятие за коя да е възпроизводствена фаза
(вж. възпроизводствени икономически фази), следваща след икономическото
производство. От гледна точка на икономическото възпроизводство като процес на създаване на нарастващо във времето икономическо богатство икономическото производството е негова основна икономическа подсистема, а
следпроизводството – негова допълваща икономическа подсистема. Задължителна фаза на икономическото следпроизводство е тази на икономическото
потребление. Икономическото производство и икономическото следпроизводство изчерпват икономическото възпроизводство. Според поддържащата
форма на икономиката – непазарна икономика, пазарна икономика, нефинансова пазарна икономика или финансова пазарна икономика (вж. поддържане),
разновидности на икономическото следпроизводство съответно са: (1) иконо62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото следпроизводство като такова – то включва поне непазарноикономическото разпределение и непазарно-икономическото потребление, (2)
непазарно-икономическото следпроизводство* (non-marketly-economic postproduction) – то включва само непазарно-икономическото разпределение и непазарно-икономическото потребление, (3) пазарно-икономическото следпроизводство* (marketly-economic post-production) – то включва поне пазарноикономическото разпределение и пазарно-икономическото потребление, (4)
нефинансово-пазарно-икономическото следпроизводство* (non-financiallymarketly-economic post-production) – то включва само нефинансово-пазарноикономическата размяна, нефинансово-пазарно-икономическото разпределение и нефинансово-пазарно-икономическото потребление, и (5) финансовопазарно-икономическото следпроизводство* (financially-marketly-economic
post-production) – то включва финансово-пазарно-икономическата размяна,
финансовата размяна, финансово-пазарно-икономическото разпределение и
финансово-пазарно-икономическото потребление. Вж. кофикасно икономическо благо.
В общия случай (фиг. 1) икономическото следпроизводство включва икономическата размяна, финансовата размяна, икономическото разпределение
и икономическото потребление, означавани като следпроизводствени икономически фази* (post-production economic phases). Икономическото следпроизводство едновременно е:
(1) обединение на икономическо посредничество и икономическо потребление (вж. икономическо обединение и икономическо сечение), където, от своя
страна:
(а) икономическото посредничество (същото като посредническо икономическо следпроизводство) едновременно е (α) обединение на [1] пазарно
икономическо посредничество [същото като икономическа размяна (в т.ч. реална икономическо размяна и финансова размяна), като непроизводствен икономически бизнес, като пазарно икономическо следпроизводство, като пазарно
икономическо предипотребление и като пазарен икономически бизнес] и [2]
непотребителна икономическа алокация, (β) обединение на [1] реална икономическа размяна (същото като нефинансова икономическа размяна) (в т.ч.
продуктова икономическа размяна и трудова икономическа размяна), [2] финансова размяна (същото като финансово икономическо посредничество, като
финансова икономическа алокация, като финансов икономически бизнес, като
финансово икономическо предипотребление и като финансвово икономическо
следпроизводство) и [3] икономическо разпределение (същото като разпреде63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лително икономическо посредничество, като разпределителна икономическа
алокация, като разпределително икономическо предипотребление и като разпределително икономическо следпроизводство), (γ) обединение на финансово
икономическо посредничество (което е финансовата размяна) и нефинансово
икономическо посредничество (което, от своя страна, е обединение на реална
икономическа размяна и икономическо разпределение) и (δ) сечение на икономическо следпроизводство и икономическо предипотребление;
(б) икотомическото потребление едновременно е (α) потребителна икономическа алокация (същото като непосредническа икономическа алокация),
(β) непосредническо икономическо следпроизводство, (γ) продуктова икономическа алокация, (δ) потребително икономическо следпроизводство и (ε)
едновременно е [1] сечение на икономическо стопанисване и икономическо
следпроизводство; [2] сечение на икономическо стопанисване и икономическа
алокация [3] сечение на икономическо стопанисване и нефинансова икономическа алокация, където икономическото стопансване е обединение на икономическо производство и икономическо потребление;
(2) обединение на икономическа размяна и икономическа алокация, където, от своя страна, икономическата алокация едновременно е (а) обединение
на непотребителна икономическа алокация и икономическо потребление, като
непотребителната икономическа алокация е обединение на (α) финансова икономическа размяна и (β) икономическо разпределение, (б) обединение на финансова икономическа размяна и нефинансова икономическа алокация като
нефинансовата икономическа алокация пък е обединение на икономическо
разпределение и икономическо потребление, и (в) обединение на финансова
размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление.
(3) обединение на непроизводствен икономически бизнес (същото като
икономическа размяна) и нефинансова икономическа алокация;
(5) обединение на нефинансово икономическо следпроизводство и финансово икономическо следпроизводство, където, от своя страна, нефинансовото
икономическо следпроизводство е обединение на реана икономическа размяна
и нефинансова икономическа алокация (т.е. нефинансовото икономическо
следпроизводство е обединение на реална икономическа размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление).
(6) обединение на икономическа размяна, финансова размя/на, икономическо разпределение и икономическо потребление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическо
възпроизводство

Трудова
икономич.
размяна

Иконом.
производство

Продуктова иконом.
размяна

Иконом.
разпределение

Финан.
размяна

Иконом.
потреблене

Реална
икономич.
размяна

Икономическа размяна

Икономическо
следпроизводство
Фиг. 1. Икономическо следпроизводство в общия му случай (влючва икономическа размяна,
финансова размяна, икономическо разпределение и икономическо потребление)

ИКОНОМИЧЕСКО СЛЕДПРОИЗВОДСТВО (economic post-production)
(ки) – във:
икономическо следпроизводство;
неалокативно икономическо следпроизводство (същото като реална икономическа размяна);
непазарно икономическо следпроизводство (същото като нефинансова
икономическа алокация);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непосредническо икономическо следпроизводство (същото като икономическо потребление);
непотребително икономическо следпроизводство (същото като икономическо посредничество);
непредппиемаческо икономическо следппроизводство (същото като нефинансова икономическа алокация);
неразпределително икономическо следппроизводство;
нестоково икономическо следпроизводство (същото като икономическа
алокация);
нефинансово икономическо следпроизводство;
пазарно икономическо следпроизводство (същото като икономическа размяна);
посредническо икономическо следпроизводство (същото като икономическо посредничество);
потребително икономическо следпроизводство (същото като икономическо потребление);
разпределително икономическо следпроизводство (същото като икономическо разпределение);
финансово икономическо следпроизводство (същото като финансова размяна).
ИКОНОМИЧЕСКО СЛЕПВАНЕ (economuc gluing) (ки) – във:
топологично икономическо слепване (вж. фактор-пространство на
топологичното икономическо пространство).
ИКОНОМИЧЕСКО СЛОЕНЕ* (economic bundling) на n-мерно икономическо
многообразие Mn – слоене (bundling) в икономическа среда; такова икономическо разбиване Mn на линейно-свързани икономически подмножества, наричани икономически слоеве* (economic bundles), щото Mn може да бъде покрито от координатните икономически околности Uα с локални координати
x1α , xα2 , ... xαn , в термините на които локалните икономически слоеве* (local
economic bundles), които са свързаностни компоненти на сеченията на икономическите слоеве с Uα, се задават с уравненията
xαp +1 = const , xαp + 2 = const , ... xαn = const,

където p е размерността на икономическите слоеве.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО СОЦИО-БЛАГО (economic socio-good) – същото като
икономическко благо.
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (economic comparison) – един от методите
за запознаване с някакъв икономически предмет (в т.ч. с някакъв икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически процес
и т.н.), когато икономическото определение (определението на икономическото понятие за предмета) е невъзможно или не е необходимо. Употребява се в
този случай, когато икономическият предмет (респ. икономическото понятие
за него) може да се съпостави с други икономически предмети (с други икономически понятия), които са сходни с него, и в резултат на което по-добре се
пояснява дадения т предмет (даденото понятие). Негови разновидности са
обектното икономическо сравнение* (object economic comparison) и системното икономическо сравнение* (system economic comparison).
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ (economic comparison) (ки) – във:
двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
едностранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
еднотипово двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
еднотипово стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
еднотипово ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
екстровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
екстровертно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
екстроефективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
ефективностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение);
икономическо сравнение;
инифективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
инифективностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение);
интровертно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
интровертно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно двустранно ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
интроефективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
конефективностно стопанствено ценностно икономическо сравнение
(вж ценностно икономическо сравнение);
конефективностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение);
общоценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо
сравнение);
полезностно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
полезностно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
полезностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
потребително стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
потребително ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
пределноценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствено стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж
ценностно икономическо сравнение);
производствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно
икономическо сравнение);
стойностно двустранно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
стойностно стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
стойностно ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
стопанствено ценностно икономическо сравнение (вж ценностно икономическо сравнение);
ценностно икономическо сравнение.
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual
economic comparison) (ки) – във:
ценностно икономическо сравнение [индивидуално] (вж ценностно
икономическо сравнение).
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ИНДИВИДУАЛНО ПРОДУКТОВО]
(individual product economic comparison) (ки) – във:
двустранно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
двутипово стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
едностранно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
еднотипово стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
екстровертно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
екстроефективностно стопанствено общоценностно икономическо
сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
инифективностно стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интровертно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
конефективностно стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
полезностно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
потребително стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
производствено стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
стойностно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
хетеровертно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
хомовертно стопанствено общоценностно икономическо сравнение
[индивидуално продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение);
ценностно икономическо сравнение [обществено] (вж ценностно икономическо сравнение).
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ПРОДУКТОВО] (product economic
comparison) (ки) – във:
ценностно икономическо сравнение [продуктово] (вж ценностно икономическо сравнение).
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ФАКТОРНО] (factor economic comparison) (ки) – във:
ценностно икономическо сравнение [факторно] (вж ценностно икономическо сравнение).
ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ [ФИРМЕНО] (firm economic comparison)
(ки) – във:
ценностно икономическо сравнение [фирмено] (вж ценностно икономическо сравнение).
ИКОНОМИЧЕСКО СРЕДСТВО (economic mean) – вж. програмиране на
икономическото решение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО СТАБИЛИЗИРАНЕ (economic stabilization) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното
програмиране (същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране);
задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено
управление при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ИКОНОМИЧЕСКО СТАБИЛИЗИРАНЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (economic stabilization in the dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо стабилизиране при динамичното
програмиране (същото като задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ИКОНОМИЧЕСКО СТАБИЛИЗИРАНЕ С ОГРАНИЧЕНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (economic stabilization with
limited control in the dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо стабилизиране с ограничено
управление при динамичното програмиране (вж. задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране).
ИКОНОМИЧЕСКО СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ (economic standart
deviation) – същото като стандартно отклонение в икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКО СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (economic statilocation) (ки)
– във:
ингредиентно икономическо статиразположение.
ИКОНОМИЧЕСКО СТАТУКВО (economic status quo) (ки) – във:
точка на икономическото статукво (вж. метод на арбитражните икономически решения).
ИКОНОМИЧЕСКО СТЕСНЯВАНЕ /СВИВАНЕ/ (economic restriction
/contraction/) (ки) – във:
оператор на икономическо стесняване /свиване/.
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНИСВАНЕ (economic protoeconomizing), непосредническо икономическо възпроизводство, непосредническа икономическа велокация, (*) – вид възпроизводствена икономическа конфигурация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(конфигурация на икономическото възпроизводство), която за даден възпроизводствен икономически цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е съставена от неговите крайни фази (вж. възпроизводствени икономически фази) – икономическото производство и икономическото потребление в
условията на икономиката (вж. фиг. 1); употребява се още и като общо понятие за коя да е от тези две фази, означавани като стопанствени икономически фази* (protoeconomizing economic phases). Икономическото производство и
икономическото потребление са двете страни на единния процес на икономическото стопанисване. То е част от икономическото възпроизводство, което
при икономиката освен производството и потреблението включва най-малко
още и икономическото разпределение. Така че стопанисването и разпределението, взети заедно, образуват минимално-необходимата конфигурация на
икономическото възпроизводство (при пазарната икономика последното
включва още и икономическата размяна, а при финансовата пазарна икономика – освен това, още и финансовата размяна). Икономическото стопанисване и икономическото посредничество, взети заедно, изцяло изчерпват икономическото възпроизводство. Сечението (вж. икономическо сечение) на икономическото стопансване и икономическото предипотреблнеие (респ. и икономическия бизнес) е икономическото производство. Сечението на икономическото стопансване и икономическото следпроизводство (респ. и икономическата алокация) е икономическото потребление. Според поддържащата
форма на икономиката – непазарна икономика, пазарна икономика, нефинансова пазарна икономика или финансова пазарна икономика (вж. поддържане),
разновидности на икономическото стопанисване са: (1) непазарноикономическото стопанисване* (non-marketly-economic post-production), (2)
пазарно-икономическото стопанисване* (marketly-economic post-production),
(3) нефинансово-пазарно-икономическото стопанисване* (non-financiallymarketly-economic post-production) и (4) финансово-пазарно-икономическото
стопанисване* (financially-marketly-economic post-production). При неикономическото стопанство стопанисването го изчерпва изцяло. Вж. ендефикасно
икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическо
възпроизводство

Трудова
икономич.
размяна

Иконом.
производство

Продуктова иконом.
размяна

Финан.
размяна

Иконом.
разпределение

Иконом.
потреблене

Реална
икономич.
размяна

Икономическа размяна

Икономичеко
стопанисване
Фиг. 1. Икономическо стопанисване (влючва икономическо производство и икономическо
потребление)

Крайната цел на икономическото стопансване е същата като крайната цел
на икономическото възпроизводство изобщо – разширяването на икономическото богатство и нарастващото удовлетворяване на икономическите потребности на икономическата единица. Ограниченото схващане за стопанисването само като грижи за запазване и поддържане на определен имот (или като
домакинстване) е елементаризъм и не съдействува за задълбоченото разкриване на неговата същност и роля във възпроизводствения процес. Икономическото стопанисване е вътрешнопротиворечиво единство на икономическо про73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводство и икономическо потребление, в същественото взаимоотношение
между които икономическото потребление е определящата възпроизводствена икономическа фаза* (assigning reproductional economic phase), а икономическото производство е решаващата възпроизводствена икономическа
фаза* (decisive reproductional economic phase) (вж. възпроизводствени икономически фази и определящо и решаващо в икономиката). Производството и
потреблението образуват асидецисивна икономическа сдвоеност (вж. икономическа сдвоеност).
Сингуларно икономическо стопанисване
Сингуларното икономическо стопанисване* (singular economic
protoeconomizing) е положение, при което икономическото производство и
икономическото потребление съществуват слято като един процес. Характерното за него е, че тук се възпроизвежда само един вид икономически ингредиент в качеството си на възпроизводствен икономически запас (например физически икономически ингредиент, физически икономически запас) (вж. възпроизводствени икономическии запаси), при чието производство (при производството на икономическия продукт) като икономически фактор се използва
същият ингредиент, същият продукт (например растение, което се самовъзпроизвежда чрез използване на негови фиданки). В такъв случай икономическото производство и икономическото потребление не са две отделни (самостоятелни) фази на икономическото възпроизводство, а една единна негова фаза в
лицето на икономическото стопанисване. Тогава икономическото стопансване
е общо понятие за икономическо производство и икономическо потребление,
като икономическото стопнисване е едновременно и икономическо производство, и икономическо потребление.
Сингуларното икономическо стопанисване преобразува (трансформира)
входен възпроизводствен икономически запас, определян като възпроизводствен икономически ресурс, в изходен възпроизводствен икономически запас,
определян като възпроизводствен икономически резултат, като и в двата клучая икономическият ингредиент е един и същ. Затова по силата на собственото
си функционално качество възпроизводственият икономически резултат се
конституира като възпроизводствен икономически ресурс, а възпроизводственият икономически ресурс се конституира като възпроизводствен икономически резултат. Ето защо сингуларното икономическо стопанисване е съмовъзпроизводство на дадения икономически ингредиент, но в определена при-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------родна среда, която го подхранва с допълнителен ресурс, ако това самовъзпроизводство е разширяващо се.
Сингуларното икономическо стопанисване (независимо от това, дали е
обективно съществуващо или е мисловно представляемо) съдържа (и е основа
са конституиране на) всички изходни концептуални понятия на производството и потреблението, които впоследствие присъствуват и в други реализации на
икономическото стопанисване, освен сингуларното (като дуалното например).
От тук произхожда и известното в теорията твърдение, че производството е
потребление и потреблението е производство. За извеждането на съответните понятия е необходимо да се извърши дуализиране (мисловно раздвояване) на сингуларното икономическо стопансване на икономическо производство и икономическо потребление, в резултат на което то се превръща в дуализирано сингуларно икономическо стопанисване* (dualized singular economic
protoeconomizing). Тогава икономическото производство е производствено
икономическо стопанисване* (productionary economic protoeconomizing), а
икономическото потребление е потребително икономическо стопанисване*
(consumptionary economic protoeconomizing).
При икономическото производство като производствено икономическо
стопанисване възпроизводственият икономически ресурс приема формата на
производствен икономически ресурс (production economic resource) в лицето
на производствения икономически фактор (вж. производсдтвени икономически
фактори), а възпроизводственият икономически резултат приема формата на
производствен икономически резултат (production economic result) в лицето
на производствения икономически продукт. При икономическото потребление
като потребително икономическо стопанисване възпроизводственият икономически ресурс приема формата на потребителен икономически ресурс
(consumption economic resource) в лицето на производствения икономически
продукт (вж. икономически продукт), а възпроизводственият икономически
резултат приема формата на потребителен икономически резултат (consumption economic resuвш) в лицето на производствения икономически фактор
(същото като икономически фактор). Икономическото производство потребява (консумира) икономически фактор и произвежда икономически продукт, а
икономческото потребление потребява (консумира) икономически продукт и
произвежда икономически фактор. В сингуларното икономическо стопансване
икономическият фактор се конституира като икономически продукт, а икономическият продукт се конституира като икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ето защо в качеството си на производствено икономическо стопанисване
икономическото производство е производствено икономическо потребление
(productionary economic consumption) (вж. икономическо потребление), непотребително икономическо потребление (non-consumptionary economic consumption),
непотребително
икономическо
производство*
(nonconsumptionary economic production), производствено икономическо производство* (productionary economic production). Икономическото производство е
факторно икономическо потребление (factor economic consumption) и продуктово икономическо производство (product economic production). Икономическото производство е икономическо потребление, защото е потребяващо
икономическо производство (cosuming economic production) (изразходващо,
абсорбиращо икономическо производство). Наред с това, обаче, то е и произвеждащо икономическо производство (producing economic production) (резултиращо, креатиращо икономическо производство).
Поради същите обстоятелства, в качеството си на потребително икономическо стопанисване икономическото потребление е потребително икономическо производство* (consumptionary economic production), непроизводствено
икономическо производство* (non-productionary economic production), непроизводствено икономическо потребление (non-productionary economic consumption) (вж. икономическо потребление), потребително икономическо
потребление (consumptionary economic consumption). Икономическото потребление е продуктово икономическо потребление (product economic consumption) и факторно икономическо производство (factor economic production). Икономическото потребление е икономическо производство, защото е
произвеждащо икономичеко потребление (producing economic consumption)
(резултиращо, креатиращо икономическо потребление). Наред с това, обаче, то
е и потребяващо икономическо потребление (cosuming economic consumption) (изразходващо, абсорбиращо икономическо потребление).
Дуално икономическо стопанисване
В дуалното икономическо стопанисване* (dual economic protoeconomizing) икономическото производство и икономическото потребление са самостоятелни възпроизводствени фази. При него се възпроизвеждат два вида икономически ингредиенти – физически и трудов, които приемат формата на възпроизводствени ресурси и резултати. В икономическото производство се изразходват (потребяват) физически и трудов производствен икономически ресурс
и там те приемат формата на физически производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и трудов производствен икономически фактор, и се създава (произвежда) физически производствен икономически резултат и там той приема формата на
икономически продукт (на физически икономически продукт). Произведеният
в икономическото производство икономически продукт се раздвоява на две
части – (1) производителен икономически продукт, който се връща в производството, където изпълнява ролята на физически производствен икономически фактор, и (2) консумативен икономически продукт, който отива в потреблнието, където изпълнява ролята на потребителен икономически ресурс. В икономическото потребление се изразходва (потребява) консумативен икономически продукт (потребителен икономически ресурс, който е физически) и се
създава трудов икономически фактор (потребителен икономически резултат,
който е трудов). Произведеният в икономическото потребление трудов фактор
отива в производството, където изпълнява ролята на трудов производствен
икономически фактор (в по-широк контекст, част от създадения в потреблението трудов фастор се връща в потреблението за неговото обслужване в качеството си на трудов потребителен ресурс). По такъв начин дуалното икономическо стопанисване е съмовъзпроизводство на физическия и трудовия икономически ингредиент, но в определена природна среда, която го подхранва с
допълнителен ресурс, ако това самовъзпроизводство е разширяващо се. И тук
икономическото производство е производствено икономическо стопанисване,
а икономическото потребление е потребително икономическо стопанисване.
При тях се конституират същите концептуални понятия, както при сингуларното икономическо стопанисване, но този път както общи, така и раздвоени
поотделно за физическия и за трудовия икономически ингредиент (за физическия и трудовия производствен икономически фактор и за физическия икономически продукт).
Това разсъждение показва в най-общ вид как се сключва системата от
икономическо производство и потребление. След производството следва потреблението, а след потреблението – производството. Така че дуалното икономическо стопанисване може да се представи по два равностойни начина: (1)
като продуктово-преобразуващо икономическо стопанисване* (producttransforming economic protoeconomizing) – когато след производството (което
създава продукта) следва потреблението (което усвоява продукта) и тогава
икономическият продукт е вътрешно звено на стопанската конфигурация, и (2)
като факторно-преобразуващо икономическо стопансване* (factortransforming economic protoeconomizing) – когато след потреблението (което
създава трудовия фактор) следва производството (което усвоява трудовия фак77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тор) и тогава трудовият икономически фактор е вътрешно звено на същата
конфигурация.
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНИСВАНЕ (economic protoeconomizing) (ки) –
във:
дуално икономическо стопанисване (вж. икономическо стопанисване);
икономическо стопанисване;
потребително икономическо стопанисване (същото като икономическо
потребление);
продуктово-преобразуващо икономическо стопанисване (вж. икономическо стопансване);
производствено икономическо стопанисване (същото като икономическо
производство);
сингуларно икономическо стопанисване (вж. икономическо стопанисване);
факторно-преобразуващо икономическо стопанисване (вж. икономическо стопансване).
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСКО БЛАГО (economic protoeconomic good)
(ки) – във:
икономически стопански блага (същото като икономически блага);
непазарно-икономически стопански блага;
пазарно-икономически стопански блага.
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСКО БОГАТСТВО* (economic protoeconomic
wealth) – същото като икономическо богатство.
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСКО БОГАТСТВО (economic protoeconomic
wealth) (ки) – във:
икономическо стопанско богатство (същото като икономическо богатство);
непазарно-икономическо стопанско богатство (същото като непазарноикономическо богатство);
пазарно-икономическо стопанско богатство (същото като пазарноикономическо богатство).
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО* (economic protoeconomic reproduction) – същото като икономическо възпроизводство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (economic protoeconomic reproduction) (ки) – във:
икономическо стопанско възпроизводство (същото като икономическо
възпроизводство);
непазарно-икономическо стопанско възпроизводство (същото като непазрно-икономическо възпроизводство;
пазарно-икономическо стопанско възпроизводство (същото като пазарноикономическо възпроизводство).
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ (economic protoeconomic relation) (ки) – във:
икономически стопански възпроизводствени отношения (същото като
икономически възпроизводствени отношения; вж. икономическо възпроизводство);
икономически стопански отношения (същото като икономически отношения);
непазарно-икономически стопански отношения (същото като непазарноикономически отношения);
пазарно-икономически стопански отношения (същото като пазарноикономически отношения).
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСТВО* (economic protoeconomy) – същото като икономика.
ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСТВО (economic protoeconomy) (ки) – във:
икономическо стопанство (същото като икономика);
непазарно икономическо стопанство (същото като непазарна икономика);
нефинансово икономическо стопанство (същото като нефинансова икономика);
нефинансово пазарно икономическо стопанство (същото като нефинансова пазарна икономика);
пазарно икономическо стопанство (същото като пазарна икономика);
финансово пазарно икономическо стопанство (същото като финансова
пазарна икономика).
ИКОНОМИЧЕСКО СТРАТИФИЦИРАНЕ (economic stratification) – същото
като стратифициране на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО СТРУКТУРИРАНЕ (economic structuralization) (ки) –
във:
ингредиентно икономическо структуриране (вж. ингредиентен икономически подход).
ИКОНОМИЧЕСКО СУБОПТИМИЗИРАНЕ (economic suboptimization), субоптимизиране в икономиката, – вж. икономическо оптимизиране, многокритериална оптимизационна икономическа задача и векторно икономическо
оптимизиране.
ИКОНОМИЧЕСКО СУБССЪДЪРЖАНИЕ* (economic subscontent) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО СУБССЪДЪРЖАНИЕ (economic subscontent) (ки) –
във:
икономическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типично икономическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКО СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ* (economic superscontent) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ (economic superscontent) (ки)
– във:
икономическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икономически ингредиент);
типично икономическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКО СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ* (economic susticontent) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ (economic susticontent) (ки) –
във:
икономическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
типично икономическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО СХОДСТВО (economic likeness) (ки) – във:
размито икономическо сходство (същото като размито икономическо
отношение на сходство).
ИКОНОМИЧЕСКО СЦЕПЛЕНИЕ* (economic concatenation) – същото като
икономическа конкатенация (вж. свободна икономическа полугрупа).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪБИТИЕ (economic event), състояние на икономическо поведение, състояние на поведение на икономическата система, –
двойка от елементи, която включва (1) състоянието на икономическата система към даден момент от времето или фиксирано по отношение на значението на някаква друга реална независима променлива (вж. икономическо състояние) и (2) дадения момент от времето или значението на другата реална независима променлива. Когато икономическото събитие се определя към даден
момент от времето е налице времево икономическо събитие, а когато се определя по отношение на някаква друга независима реална променлива то е невремево икономическо събитие. Когато не е посочено друго, под икономическо
събитие се подразбира времевото икономическо събитие. И в двата случая то
се фиксира от фазовата точка на икономическото събитие в многомерното
фазово пространство на събитията в икономическата система. Множеството от икономически събития (множеството от състояния на икономическо поведение), последователно подредени (насочени) във времето или по отношение на някаква друга независима реална променлива от числовата ос, представлява поведението на икономическата система (икономическото поведение), което от своя страна се изразява математически чрез фазовата траектория на събитията на в икономическата система. Когато насочеността на
икономическото поведение се отчита по отношение на времето то е времево
икономическо поведение, а когато е по отношение на друга независима реална
променлива – невремево икономическо поведение. Когато не е посочено друго,
под икономическо поведение се подразбира времевото икономическо поведение. Разграничават се вътрешно икономическо събитие и изходно икономическо събитие.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо събитие се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско събитие* (consumptionary event), стопанско събитие* (protoeconomic event), пазарно-икономическо събитие* (marketlyeconomic event) и финансово-пазарно-икономическо събитие* (financially81

847

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------marketly-economic event). Общо за всички тях е понятието за поддържащо събитие* (sustenance /sustaining/ event) (за събитие на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО СЪБИТИЕ (economic event) (ки) – във:
абсолютна честота на случайното икономическо събитие;
алгебра на икономическите събития;
алгебра на случайните икономически събития;
σ-алгебра на случайните икономически събития (вж. случайна икономическа величина);
апостериорно множество на елементарните икономически събития
(вж. условна икономическа вероятност);
апостериорно пространство на елементарните икономически събития
(вж. условна икономическа вероятност);
априорно множество на елементарните икономически събития (вж.
условна икономическа вероятност);
априорно пространство на елементарните икономически събития (вж.
условна икономическа вероятност);
взаимно-независими случайни икономически събития;
времево икономическо събитие;
вътрешно икономическо събитие;
декомпозиране на пространството на елементарните икономически събития;
декомпозиция от икономически събития (същото като разложение от
икономически събития);
достоверно икономическо събитие;
елементарно икономическо събитие;
зависими случайни икономически събития;
изброимо пространство на елементарните икономически събития (вж.
вероятностно икономическо пространство);
изходно икономическо събитие;
икономическо събитие;
индуциращо пространство на елементарните икономически събития
(вж. случайна икономическа величина);
крайно пространство на елементарните икономически събития (вж.
вероятностно икономическо пространство);
множествено-независими случайни икономически събития;
множество на елементарните икономически събития;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------невремево икономическо събитие;
невъзможно икономическо събитие;
независими в съвкупност случайни икономически събития;
независими случайни икономически събития;
независими по двойки случайни икономически събития (вж. независими случайни икономически събития);
неидетифицирано икономическо събитие (вж. идентифицируемост на
икономическата система);
несъвместими случайни икономически събития;
обединение на икономически събития;
относителна честота на случайното икономическо събитие;
произведение от случайни икономически събития (същото като сечение на
икономически събития);
пространство на елементарните икономически събития;
пространство на икономическите събития (същото като фазово пространство на събитията в икономическата система);
противоположно случайно икономическо събитие;
пълна група от икономически събития (същото като разложение от икономически събития);
разлагане на пространството на елементарните икономически събития
(същото като декомпозиране на пространството на елементарните икономически събития);
разложение от икономически събития;
регулярни икономически събития;
сечение на икономически събития;
случайно икономическо събитие;
съвместими случайни икономически събития;
сума от икономически събития (същото като обединение на икономически
събития);
траектория на икономическите събития (същото като фазова траектория на събитията в икономическата система);
фазов вектор на икономическото събитие (същото като фазов вектор на
икономическото поведение);
фазова точка на икономическото събитие (същото като фазов вектор на
икономическото поведение и като фазова точка на събитие в икономическата
система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фазово пространство на икономическите събития (същото като фазово
пространство на събитията в икономическата система).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪГЛАСУВАНЕ (economic conforming /concordnce/)
(ки) – във:
условия за икономическо съгласуване (вж. задача на оптималното
икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ (economic content), предметно икономическо съдържание, – вътрешно състояние (вътрешно-присъщо състояние) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешно икономическо състояние (internal economic state
/condition/)]; съдържание на икономическия предмет (и съдържание на формата на икономическия предмет); една от двете разновидности на икономическата същина и една от двете разновидности на икономическия субстрат. То е
единството на всички съставни елементи на икономическия предмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Начинът на съществуване на икономическото съдържание е икономическата форма. Икономическото
съдържание и икономическата форма са категории на състоянието на икономическия предмет* (state /condition/ of the economic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на това състояние.
Икономическото съдържание се снема в икономическата форма: икономическата форма е икономическото съдържание в снет вид. Икономическата форма
е скрита в икономическото съдържание, а икономическото съдържание [което
е първичното (примитивното) и определящото състояние на икономическия
предмет] се разкрива чрез икономическата форма [която е вторичното (производното) и решаващото състояние на икономическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Основни разновидности на предметното икономическо съдържание са обектното икономическо съдържание (съдържанието на икономическия обект) и системното икономическо съдържание (съдържанието на икономическата система). На него отговаря понятието за съдържателно икономическо богатство* (contential economic wealth). Вж. икономическа същина и икономическо проявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо съдържание се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско съдържание* (consumptionary content),
стопанско съдържание* (protoeconomic content), пазарно-икономическо съдържание* (marketly-economic content) и финансово-пазарно-икономическо
съдържание* (financially-marketly-economic content). Общо за всички тях е понятието за поддържащо съдържание* (sustenance /sustaining/ content) (за съдържание при поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ (economic content) (ки) – във:
икономическо съдържание;
обектно икономическо съдържание;
предметно икономическо съдържание (същото като икономическо съдържание);
системно икономическо съдържание;
субстанциално икономическо съдържание (вж. икономически субстрат
и икономически суперстрат);
суперстантивно икономическо съдържание (вж. икономически субстрат и икономически суперстрат);
същностно икономическо съдържание (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
типично икономическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
феноменно икономическо съдържание (вж. икономическа същина и
икономическо проявление).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (economic sentence /proposition/), предметно икономическо съждение, – форма на икономическата мисъл, в която се
утвърждава или се отрича нещо по отношение на икономически предмети (в
т.ч. икономически обекти, икономически системи, икономически явления, икономически процеси и т.н.) или на техни свойства, явления и отношения (вж.
икономическо свойство и икономическо отношение). В зависимост от обема и
съдържанието на отразяваните в икономическите съждения предмети и от характера на връзките между предметите и техните свойства икономическите
съждения се подразделят на различни видове. Негови разновидности са обектното икономическо съждение (съждението за икономическия обект) и системното икономическо съждение (съждението за икономическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според качеството на връзките между икономическите предмети и техните свойства се разграничават утвърдително икономическо съждение (съждение, в което се отразява наличието на някакъв икономически признак в предмета) и отрицателно икономическо съждение (съждение, в което се отразява
отсъствието на някакъв икономически признак в предмета). Утвърдителната
или отрицателната форма на икономическото съждение се нарича качество на
икономическото съждение (quality of the economic sentence).
Според обема или количеството на отразяваните икономически предмети
се разграничават единично икономическо съждение (съждение, в което се утвърждава или отрича нещо за отделен икономически предмет или за клас от
икономически предмети в цялост), частно икономическо съждение (съждение,
в което се утвърждава или отрича нещо за част от икономически предмети от
някакъв клас) и общо икономическо съждение (съждение, в което се утвърждава или отрича нещо за всеки икономически предмет от някакъв клас икономически предмети). По специално частното икономическо съждение има две
разновидности: определено частно икономическо съждение (частно съждение,
в което се утвърждава или отрича нещо само за някаква определена част от
икономически предмети от някакъв клас) и неопределено частно икономическо съждение (частно съждение, в което се утвърждава или отрича нещо за някаква част от икономически предмети от някакъв клас и при това нищо не се
утвърждава и нищо не се отрича по отношение на останалата част от икономическите предмети от този клас).
Тъй като във всички предмети в икономическата действителност винаги
има единство на икономическо количество и икономическо качество и не може да съществува икономически предмет, който да има само количество или
само качество, то икономическите съждения изразяват едновременно количеството и качеството на икономическите предмети. Затова в резултат на съединяването на икономическите съждения по качество (на утвърдителните и отрицателните икономически съждения) с икономическите съждения по количество (с частните и общите икономически съждения) се конституират четири
техни разновидности: общоутвърдително икономическо съждение, частноутвърдително икономическо съждение, общоотрицателно икономическо съждение и частноотрицателно икономическо съждение.
Според характера на отношението между икономическите предмети и
техните свойства се разграничават условно икономическо съждение (съждение,
в което се отразява зависимостта на някакъв икономически предмет от определени условия), разделително икономическо съждение (съждение, в което се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразява знание за това, че на даден икономически предмет е присъщ или не е
присъщ само един даден икономически признак измежду съвкупността от
признаци, които се посочват в това съждение) и категорично икономическо
съждение (икономическо съждение, в което се изразява знание за принадлежността или непринадлежността към икономическия предмет на някакъв икономически признак, независимо от каквито и да е условия).
Според тяхната модалност (вж. моделна логика), т.е. според характера на
установимата в съжденията достоверност, се разграничават проблематично
икономическо съждение (съждение на икономическата възможност) (вж.
икономическа възможност) (съждение, в което се отразява възможността за
наличие или за отсъствие на даден икономически признак в някакъв икономически предмет), асерторическо икономическо съждение (съждение на икономическата действителност) (вж. икономическа действителност) (съждение,
в което се констатира наличието или отсъствието на даден икономически
признак в някакъв икономически предмет) и аподиктическо икономическо
съждение (съждение на икономическата необходимост (вж. икономическа
необходимост) (съждение, което отразява такъв икономически признак в някакъв икономически предмет, който той притежава при всякакви условия).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо съждение се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско съждение* (consumptionary sentence), стопанско съждение* (protoeconomic sentence), пазарно-икономическо съждение*
(marketly-economic sentence) и финансово-пазарно-икономическо съждение*
(financially-marketly-economic sentence). Общо за всички тях е понятието за
поддържащо съждение* (sustenance /sustaining/ sentence) (за съждение при
поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (economic sentence /proposition/) (ки) –
във:
аподиктическо икономическо съждение;
асерторическо икономическо съждение;
единично икономическо съждение;
изключващо икономическо съждение;
икономическо съждение;
категорично икономическо съждение;
качество на икономическото съждение;
количество на икономическото съждение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------модалност на икономическото съждение;
неопределено частно икономическо съждение;
неотделящо условно икономическо съждение;
обектно икономическо съждение;
общо икономическо съждение;
общоотрицателно икономическо съждение;
общоутвърдително икономическо съждение;
определено частно икономическо съждение;
отделящо условно икономическо съждение;
отрицание на икономическото съждение;
отрицателно икономическо съждение;
отричащо икономическо съждение;
превъртване на икономическото съждение;
предметно икономическо съждение (същото като икономическо съждение);
проблематично икономическо съждение;
просто икономическо съждение;
разделително икономическо съждение;
системно икономическо съждение;
сложно икономическо съждение;
условно икономическо съждение;
утвърдително икономическо съждение;
частно икономическо съждение;
частноотрицателно икономическо съждение;
частноутвърдително икономическо съждение.
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЗДАВАНЕ (economic creating) (ки) – във:
начин на икономическо създаване (вж. икономическа действителност;
икономическа случайност; икономически стохастит; икономически субстантит).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (economic consciousness) – вж. [1] икономическо богатство; [2] икономическа субстанция.
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (economic consciousness) (ки) – във:
икономическо съзнание (вж. икономическо богатство; икономическа
субстанция);
ингредиентно икономическо съзнание (вж. икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системно икономическо съзнание (вж. икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪОБЩЕНИЕ (economic communication /message/) (ки)
– във:
източник на икономическото съобщение;
скорост на създаването на икономическото съобщение.
ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (economic correspondence), външно
бинарно икономическо отношение, – бинарно икономическо отношение
между две в общия случай различни (несъвпадащи си) икономически множества A и B. Икономическо съответствие между две множества A и B е всяко
подмножество R на тяхното декартово произведение A × B, т.е. е R ⊆ A × B. То
се състои от някакви подредени двойки от икономически елементи (a, b), където a ∈ A и b ∈ B. Обикновено се означава с изразите (R, A, B), R (a, b),
(a, b) ∈ R, или aRb. Икономическото съответствие може да се представи във
вид на матрица. Да приемем, че икономическото множество A се състои от n
елемента, а икономическото множество B – от m елемента. Тогава на икономическото съответствие R отговаря матрица с размери n × m, редовете на която са
маркирани с елементите на множеството A, а стълбовете – с елементите на
множеството B. Елементите, които стоят при пресичането на a-тия ред и b-тия
стълб на матрицата са равни на единица, ако (a, b) ∈ R, и на нула в противния
случай.
Пълно икономическо съответствие се нарича множеството от всички
подредени двойки от икономически елементи (a, b), където a ∈ A и b ∈ B. Областта на определението на икономическото съответствие е икономическото множество
DR = {a ∈ A) | ∃b от (a, b) ∈ R}.
От своя страна областта на значенията на икономическото съответствие
(същото като образ на икономическото съответствие) е икономическото
множество
BR = {b ∈ B) | ∃a от (a, b) ∈ R}.

Навсякъде определено икономическо съответствие, ако DR = A. Налице е сюрективно икономическо съответствие, ако BR = B. За всяко a ∈ A икономическото множество
Im R a = {b ∈ B ) | (a, b) ∈ R}
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------може да се нарече образ на икономическия елемент a в икономическото съответствие R. От своя страна за всяко b ∈ B икономическото множество
Coim R b = {a ∈ A) | (a, b) ∈ R}
може да се нарече първообраз /обратен образ/ на икономическия елемент b в
икономическото съответствие R. Освен това
DR =

U Coim R b,
b∈ B

BR =

U Im R a.
a∈ A

Инволюцията на икономическото съответствие R# (т.е. икономическата
инволюция или още инверсното икономическо съответствие R–1) (R, A, B)
представлява икономическото множество
R −1 = {(b, a ) | (a, b) ∈ R}.
Икономическата инволюция установява биекция между икономическите съответствия* (economic correspondences bijection) (R, A, B) и (S, B, A), която е
определен икономически изоморфизъм. Композицията на икономическите съответствия (същото като произведение на икономическите съответствия)
(R, A, B) и (S, B, C) се определя от израза
( RS , A, C ) = {(a, c) | ∃b от [(a,b) ∈ R ] ∧ [(b, c) ∈ S ]}.

Умножението на (R, A, B) и (S, B, C) е асоциативно и за негови единици служат
бинарни икономически отношения. Освен това (RS)# = S#R#, като от R1 ⊆ R2
следва, че R1# ⊆ R2# . Това показва, че всички възможни съответствия между
някаква съвкупност от икономически множества образува подредена категория с икономическа инволюция* (category with economic involution).
Операциите умножение и инволюция позволяват свойствата на икономическите съответствия да се изразяват чрез алгебрични съотношения. Затова
икономическото съотношение (R, A, B) е винаги определено, ако RR # ⊇ E A ,
където EA е диагоналът на икономическото множество A. В този контекст може да се дефинира и функционално икономическо съответствие* (fuctional
economic correspondence). То е икономическо съответствие, при което
RR # ⊇ E A и R # R ⊆ E B ,

където EB е диагоналът на икономическото множество B. Функционалното
икономическо съответствие е графика на икономическата функция от множес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твото A в множеството B и следователно е съставна част на икономическата
функция въобще (икономическата функция се състои от функционално икономическо съответствие и икономически оператор). В този смисъл отъждествяването на понятията съответствие и функция (респ. и изображение) [в т.ч. и
отъждествяването на икономическото съответствие с икономическата функция
(респ. с икономическото изображение)] е неоснователно. Функционалното
икономическо съответствие се изразява чрез матрица, съдържаща само един
стълб, и затова то може да се разглежда като еднозначно икономическо съответствие* (one-valued economic correspondence). Останалите, нефункционалните икономически съответствия* (non-fuctional economic correspondence) (техните матрици съдържат повече от един вектор-стълб), могат да се
разглеждат като многозначни икономически съответствия* (multiple-valued
economic correspondences). За всяко икономическо съответствие R съществуват
такива функционални икономически съответствия F и G, щото R = F#G. Също
така за всяко R е валидно включването R ⊆ RR # R. Налице е дифункционално
икономическо съответствие* (difuctional economic correspondence) R, ако R =
RR#R. Всяко дифункционално икономическо съответствие индуцира върху областта на неговото определение и върху областта на неговите значения (на неговия образ) отношения на икономическа еквивалентност (economic
equivalent relations), чиито фактормножества са равномощни. Това твърдение
обаче не е валидно при функционалното икономическо съответствие.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо съответствие се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско съответствие* (consumptionary
correspondence), стопанско съответствие* (protoeconomic correspondence),
пазарно-икономическо съответствие* (marketly-economic correspondence) и
финансово-пазарно-икономическо съответствие* (financially-marketlyeconomic correspondence). Общо за всички тях е понятието за поддържащо съответствие* (sustenance /sustaining/ correspondence) (за съответствие на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ (economic correspondence) (ки) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
биективно икономическо съответствие;
биекция между икономическите съответствия (вж. икономическо съответствие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствено икономическо съответствие (вж. възпроизводствена икономическа система);
графика на икономическото съответствие (вж. графика на икономическия оператор и оператор на икономическата система);
дифункционално икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие);
еднозначно икономическо съответствие (същото като функционално
икономическо съответствие; вж. икономическо съответствие);
икономическо съответствие;
инверсно икономическо съответствие (същото като инволюция на икономическото съответствие);
инволюция на икономическото съответствие;
ингредиентно икономическо съответствие (вж. ингредиентна икономическа система);
инективно икономическо съответствие;
композиция на икономически съответствия;
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно начално абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
многозначно икономическо съответствие (същото като нефункционално икономическо съответствие; вж. и икономическо съответствие);
навсякъде определено икономическо съответствие;
нефункционално икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие);
област на значенията на икономическото съответствие;
област на определението на икономическото съответствие;
образ на икономическото съответствие (същото като област на значенията на икономическото съответствие);
проективно икономическо съответствие (вж. икономическа проекция);
произведение на икономически съответствия (същото като композиция на
икономически съответствия);
пълно икономическо съответствие;
ресурсно-субстанциално икономическо съответствие (вж. ресурсносубстанциална икономическа система);
сюрективно икономическо съответствие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационно икономическо съответствие (вж. същностно-стратифицирана икономическа система);
функционално икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТНОШЕНИЕ (economic relation) (ки) – във:
еволюционно икономическо съотношение;
основно рекурентно икономическо съотношение (вж. икономическа задача на динамичното програмиране)
рекурентно икономическо съотношение.
ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ (economic state /condition/), състояние на
икономическата система, (*) – съвкупност от състоятелните връзки на икономическата система (състоятелните икономически въздействия) или, което
е същото, съвкупност, обединяваща вътрешните връзки на икономическата
система (вътрешните икономически въздействия) и изходните връзки на икономическата система (изходните икономически въздействия). Изходните
връзки на икономическата система могат да бъдат част от нейните вътрешни
връзки и дори изцяло да се включени в тях, както и изобщо да не са тъждествени на нито една от тях. Представлява обединение от вътрешното състояние
на икономическата система и изходното състояние на икономическата система. Икономическото състояние произтича от функционирането на икономическата система и зависи от нейната входна и нейната вътрешна структура,
взети заедно, т.е. от обуславящата /определящата/ структура на икономическата система, следователно зависи от обуславящите /определящите/ връзки
на икономическата система. Редът от състояния на икономическата система,
последователно разположени (насочени) във времето или по отношение на някаква друга реална независима променлива от числовата ос, участвува във
формирането на поведението на икономическата система (то е състоятелно
поведение на икономическата система).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо състояние се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско състояние* (consumptionary state /condition/),
стопанско състояние* (protoeconomic state /condition/), пазарноикономическо състояние* (marketly-economic state /condition/) и финансовопазарно-икономическо състояние* (financially-marketly-economic state
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/condition/). Общо за всички тях е понятието за поддържащо състояние*
(sustenance /sustaining/ state /condition/) (за състояние на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ (economic state /condition/) (ки) – във:
възвратен клас от икономически състояния (вж. марковска икономическа верига);
външно икономическо състояние (вж. икономическа форма);
вътрешно икономическо състояние (вж. икономическо съдържание);
вътрешно икономическо състояние (същото като вътрешно състояние на
икономическата система);
допустимо икономическо състояние;
еквивалентни икономически състояние;
ергодично икономическо състояние;
изходно икономическо състояние (същото като изходно състояние на икономическата система);
икономическо състояние;
ингредиентно икономическо състояние (вж. още тримерно пространство
на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
кореспондиращи си /предаващи, съответствуващи/ икономически
състояния (вж. марковска икономическа верига);
невъзвратен клас от икономически състояния (вж. марковска икономическа верига);
несъществено икономическо състояние (вж. марковска икономическа
верига);
неустойчиво икономическо състояние (вж. ергодично икономическо
състояние);
област на допустимото икономическо състояние;
поглъщащо икономическо състояние (вж. и ергодично икономическо състояние);
преходна функция на икономическото състояние;
пространство на икономическите състояния (същото като фазово пространство на състоянията на икономическата система);
съществено икономическо състояние (вж. марковска икономическа верига);
точка на икономическото състояние (същото като фазова точка на състоянието на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------траектория на икономическите състояния (същото като фазова траектория на състоянията на икономическата система);
фазов вектор на икономическото състояние;
фазова точка на икономическото състояние (същото като фазова точка
на състоянието на икономическата система и фазов вектор на икономическото състояние);
фазова траектория на икономическото състояние;
фазово пространство на икономическите състояния (същото като фазово пространство на състоянията на икономическата система).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЧЛЕНЯВАНЕ* (economic concatenation) – същото
като икономическа конкатенация (вж. свободна икономическа полугрупа).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ (economic foundation)
(ки) – във:
външно икономическо същество /основание/ (вж. икономическа суперстанта);
вътрешно икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция);
ингредиентно икономическо същество (вж. още тримерно пространство
на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
ИКОНОМИЧЕСКО СЪЩЕСТВУВАНЕ (economic existence) (ки) – във:
начин на икономическо съществуване /съществувание/ (вж. икономическа форма).
ИКОНОМИЧЕСКО ТВЪРДЕНИЕ (economic assertion) (ки) – във:
сложно икономическо твърдение.
ИКОНОМИЧЕСКО ТИПОЕСТЕСТВО* (economic typonature) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО ТИПОПРОЯВЛЕНИЕ* (economic typomanifestation) –
вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО ТРАНСВЕРСАЛИЗИРАНЕ* (economic transversalization) – пренасяне (придаване, присвояване, разпространяване) на определено
икономическо свойство (респ. свойства) върху няколко икономически обекти
(системи), за които това свойство (тези свойства) става общо (стават общи).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Например икономическата диверсификация е случай на икономическо трансверсализиране. Вж. икономическа трансверсалонст.

ИКОНОМИЧЕСКО ТРЕПТЕНЕ (economic oscillation) – същото като икономическо колебание.
ИКОНОМИЧЕСКО ТРЕПТЕНЕ (economic oscillation) (ки) – във:
икономическо трептене (същото като икономическо колебание);
начална фаза на икономическото трептене (вж. периодична икономическа функция);
просто хармонично икономическо трептение (същото като прост хармоничен икономически цикъл);
сложно хармонично икономическо трептене (същото като сложен хармоничен икономически цикъл);
фаза на хармоничното икономическо трептене (вж. периодична икономическа функция);
хармонично икономическо трептене (същото като хармоничен икономически цикъл).
ИКОНОМИЧЕСКО ТЪЖДЕСТВО* (economic identity) – равенство (идентичност) на икономическия предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система) със самия себе си;
запазване на едни и същи устойчиви черти през цялото протежение на съществуването на икономическия предмет. Тъждеството на икономическия предмет
обаче е временно и относително; само движението, изменението на икономическия предмет (вж. икономическо движение) е абсолютно. Но дотогава, докато качеството му не се промени (вж. икономическо качество), неговите съществени икономически свойства остават тъждествени.
ИКОНОМИЧЕСКО ТЪЖДЕСТВО (economc identity) (ки) – във:
аксиома за икономическото тъждество;
закон на икономическото тъждество;
икономическо тъждество.
ИКОНОМИЧЕСКО УЗАКОНЯВАНЕ (economic regularization) (ки) – във:
начин на икономическо узаконяване (вж. икономическа осъщественост; икономическа тенденция; икономически реализитит; икономически
тендентит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ (economic conclusion /deduce,
inference/) – форма на икономическо мислене или логическо действие в областта на икономическото знание, в резултат на което от едно или от няколко,
свързани по определен начин икономически съждения, отразяващи икономически връзки и икономически отношения, се получава ново икономическо
съждение, в което се съдържа ново знание за икономическите предмети (в т.ч.
и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически системи). Икономическото умозаключение е извличане на нова икономическа истина от вече признати или известни истини. Не всяко съчетание
на икономически съждения е икономическо умозаключение. Между икономическите съждения трябва да има логическа връзка, в която се отразява взаимозависимостта между икономическите предмети в икономическата действителност.
ИКОНОМИЧЕСКО УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ (economic conclusion /deduce,
inference/) (ки) – във:
едуктивно икономическо умозаключение;
икономическо умозаключение;
индуктивно икономическо умозаключение;
непосредствено икономическо умозаключение;
неправилно икономическо умозаключение;
субдуктивно икономическо умозаключение.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (economic management /control/), управление на икономическата система, – процес на поддържане на дадено
състояние на поведение на икономическата система или на привеждането му
към друго състояние в съответствие с нейните цели. От съдържателна гледна
точка е процес на получаване, преработване и предаване на информация от
икономическата система. Същото като управление в икономиката. За удобство
се приема, че двете понятия са идентични, но в действителност те не се покриват напълно. Икономическото управление е управление на системи (икономически или неикономически) с икономически средства (икономически лостове и
механизми). Затова се разграничават две разновидности на икономическото
управление: икономическо управление на икономически системи и икономическо управление на неикономически системи. От своя страна управлението на
икономическите системи може да се извършва с икономически и неикономически средства. Затова се разграничават две разновидности на управлението на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическите системи: икономическо управление на икономически системи
и неикономическо управление на икономически системи. Основното внимание
в икономическата теория е насочено към икономическото управление на икономическите системи.
В зависимост от това дали управленският икономически процес е свързан
с извършването на икономическо оптимизиране или не е, могат да се разграничат оптимално /ектремално/ икономическо управление и неоптимално
/неектремално/ икономическо управление (non-optimal /non-extremal/
economic management). В тези рамки се формират четири разновидности на
икономическото управление: обективно-осъществяващо се оптимално
/ектремално/ икономическо управление* (objectively-realized optimal
/extremal/ economic control), обективно-осъществяващо се неоптимално
/неектремално/ икономическо управление* (objectively-realized non-optimal
/non-extremal/ economic control), субективно-организирано оптимално
/ектремално/ икономическо управление* (subjectively-organized optimal
/extremal/ economic management) и субективно-организирано неоптимално
/неектремално/ икономическо управление* (subjectively-organized nonoptimal /non-extremal/ economic management) (вж. обективно-осъществяващо
се икономическо управление и субективно-организирано икономическо управление). [Терминът управление трябва да се привежда на английски с почти
равнозначните за този случай термини management и control. При обективноосъществяващото се управление обаче трябва да се използва само адекватният
на тази разновидност на управлението термин control, а при субективноорганизираното управление – само адекватният на тази разновидност на управлението термин management.]
Икономическото управление се подразделя на два основни вида – регулаторно икономическо управление и адаптивно икономическо управление. Регулаторното икономическо управление е същото като експлицитнообусловеното икономическо регулиране. То протича в регулаторната система
на икономическо управление (наричана още система на регулаторно икономическо управление). Специфичното за регулаторното икономическо управление
е, че при него не се извършват адаптивни промени в структурата на икономическата система. Адаптивното икономическо управление е по-висша форма на икономическо управление. За него са характерни промени в структурата
на икономическата система, чрез които тя се приспособява към промените в
околната среда със задача да съхрани своя икономически хомеостазис и да
постигне целите, които са поставени пред нея. То протича в системата на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------адаптивтото икономическо управление, наричана още адаптивна система на
икономическо управление или самоприспособяваща се система на икономическо управление. Регулаторното икономическо управление обаче се съдържа
като момент в адаптивното икономическо управление, а регулаторната система на икономическо управление е подсистема на системата на адаптивното
икономическо управление.
Според методите и задачите на осъществяване на икономическото управление, се разграничават три основни разновидности на регулаторното икономическо управление: (1) икономическо управление чрез саморегулиране (наричано още автоматично икономическо управление); то протича в саморегулиращата се система на икономическо управление (наричана още система на
автоматично икономическо управление или просто – саморегулираща се икономическа система); (2) програмно икономическо управление; то протича в
програмно-регулаторната система на икономическо управление (наричана
още система на програмно икономическо управление); (3) следящо икономическо управление; то протича в следящо-регулаторната система на икономическо управление (наричана още система на следящо икономическо управление).
Според начина, по който икономическото управление (което по определение е динамично) третира нарушаващите икономически въздействия, оказвани
върху системата на икономическото управление, регулаторното икономическо
управление може да бъде статично-реагиращо регулаторно икономическо
управление и астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление.
Статично-реагиращото регулаторно икономическо управление се осъществява
от регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление
(т.е. от система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление), която от своя страна има две разновидности – статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление и астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление. Астатично-реагиращото икономическо регулаторно управление
се осъществява от регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление (т.е. от система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление), която от своя страна има две разновидности – статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо
управление и астатично-реагираща регулаторна система на астатичнореагиращо икономическо управление. Статично-реагиращата регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление и статично99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реагиращата регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление са разновидности на по-общото понятие за статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление. От своя страна астатичнореагиращата регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление и астатично-реагиращата регулаторна система на астатичнореагиращо икономическо управление са разновидности на по-общото понятие
за астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление.

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (economic management /control/) (ки) –
във:
автоматично икономическо управление (същото като икономическо управление чрез саморегулиране);
автоматично-регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление);
автоматично-регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление (същото като саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление);
адаптивна система на икономическо управление;
адаптивно икономическо управление;
автоматично икономическо управление;
автономно икономическо управление;
автономно регулаторно икономическо управление;
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема (същото като
самоприспособяваща се система на икономическо управление при определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема; вж.
самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиката на цялата система (същото като самоприспособяваща се
система на икономическо управление при определяне характеристиката
на цялата система; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиките на части от системата (същото като самоприспособяваща
се система на икономическо управление при определяне характеристиките на части от системата; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------адаптивна система на икономическо управление при пряко измерване на външните въздействия (същото като самоприспособяваща се система
на икономическо управление при пряко измерване на външните въздействия; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивна система на икономическо управление с триравнищна йерархия (същото като самоприспособяваща се система на икономическо управление с триравнищна йерархия; вж. самоприспособяваща се икономическа система);
адаптивно икономическо управление;
анализ на дискретните системи на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
анализ на линейните системи на икономическо управление (вж. линейна система на икономическо управление);
анализ на многомерните системи на икономическо управление (вж.
система на многомерно икономическо управление);
анализ на нелинейните системи на икономическо управление (вж. нелинейна система на икономическо управление);
анализ на системите на икономическо управление;
аналитичен метод на синтезиране на системи на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща система на автоматично икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като астатично-реагираща регулаторна система на икономическо
управление);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото
като астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране);
астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
блок-схема на икономическото управление (вж: система на икономическо управление);
взаимодействуващо икономическо управление (същото като свързано икономическо управление);
взаимодействуващо регулаторно икономическо управление (същото като
свързано регулаторно икономическо управление);
вектор на икономическото управление;
вектор-функция на икономическото управление;
двойно интегрално икономическо управление;
двуравищна система на икономическо управление (същото като двуравнищна управленска икономическа йерархия);
детерминирана регулаторна система на икономическо управление
(вж. детерминирана система на икономическо регулиране);
детерминирана система на икономическо управление;
динамична точност на системата на икономическо управление;
динамична точност на системата на икономическо управление при
зададени въздействия (вж. динамична точност на системата на икономическо управление);
динамична точност на системата на икономическо управление при
зададени въздействия в преходния процес (вж. динамична точност на системата на икономическо управление);
динамична точност на системата на икономическо управление при
зададени въздействия в установения режим (вж. динамична точност на
системата на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична точност на системата на икономическо управление при
случайни въздействия (вж. динамична точност на системата на икономическо управление);
дисипативна нелинейна дискретна система на икономическо управлениe (вж. дискретна система на икономическо управление);
дискретна система на икономическо управление;
дискретно икономическо управление;
дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление (вж.
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
дискретно регулаторно икономическо управление (вж. дискретно икономическо регулиране);
диференциална система на икономическо управление;
диференциално икономическо управление;
допустима стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
допустимо икономическо управление;
дуално икономическо управление (същото като дуално управление в икономическата система);
едноконтурна система на икономическо управление (същото като система на едноконтурно икономическо управление);
едноконтурно автоматично икономическо управление (същото като едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
едноконтурно икономическо управление;
едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едноконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на икономическо управление;
едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
едномерна саморегулираща се система на едноконтурно икономическо
управление;
едномерна саморегулираща се система на икономическо управление;
едномерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо
регулиране;
едномерна система на автоматично икономическо управление (същото
като едномерна саморегулираща се система на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едномерна система на едноконтурно автоматично икономическо управление (същото като едномерна саморегулираща се система на едноконтурно
икономическо управление);
едномерна система на едноконтурно икономическо управление (същото
като система на едномерно едноконтурно икономическо управление);
едномерна система на едноконтурно регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление);
едномерна система на икономическо управление (същото като система на
едномерно икономическо управление);
едномерна система на многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като едномерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо регулиране);
едномерна система на многоконтурно икономическо управление (същото
като система на едномерно многоконтурно икономическо управление);
едномерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление);
едномерна система на регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на икономическо управление);
едномерно автоматично икономическо управление (същото като едномерно икономическо управление чрез саморегулиране);
едномерно едноконтурно автоматично икономическо управление (същото
като едномерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
едномерно едноконтурно икономическо управление;
едномерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно едноконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерно икономическо управление;
едномерно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като едномерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
едномерно многоконтурно икономическо управление;
едномерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно многоконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерно регулаторно икономическо управление;
еквифиналност на системите на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстремална система на икономическо управление;
зависимо несвързано икономическо управление;
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
задача на икономическото управление в условията на неопределеност
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума;
закон на икономическото управление;
затворен контур на икономическото управление (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
затворена област на икономическо управление (вж. допустимо икономическо управление);
затворена /сключена/ саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление (вж. саморегулираща се система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворена /сключена/ система на икономическо управление;
затворена /сключена/ саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление (вж. саморегулираща се система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
затворена /сключена/ системи на икономическко управление;
затворена /сключена/ система на оптимално икономическо управление;
затворено /сключено/ икономическо управление;
затворено /сключено/ оптимално икономическо управление;
изодромно икономическо управление;
изодромно регулаторно икономическо управление;
икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища);
икономическо управление;
икономическо управление в голямото (вж. икономическа координация);
икономическо управление в малкото (вж. икономическа координация);
икономическо управление на динамичната оптимална икономическа система;
икономическо управление на икономически системи;
икономическо управление на неикономически системи;
икономическо управление по производна функция;
икономическо управление при променлива структура;
икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на
икономическо управление с разпределени параметри);
икономическо управление със съсредоточени параметри (вж. система
на икономическо управление със съсредоточени параметри);
икономическо управление чрез самообучение (същото като икономическо
самообучение);
икономическо управление чрез самоорганизиране (същото като икономическо самоорганизиране);
икономическо управление чрез саморегулиране;
икономическо управление чрез самоусъвършенствуване (същото като икономическо самоусъвършенствуване);
импулсна система на икономическо управление (същото като система на
импулсно икономическо управление);
импулсно икономическо управление;
импулсно регулаторно икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален критерий на оптимално икономическо управление (вж.
регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
информационни фази на икономическото управление;
йерархична система на икономическо управление (същото като йерархична многоравнищна икономическа система);
комбинирана самоприспособяваща се система на икономическо управление (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
комбинирана саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
комбинирана система на икономическо управление;
комбинирана следяща икономическа система;
комбинирано икономическо управление;
корекция на системите на икономическо управление;
критерий за качество на динамичната точност на системата на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
критерий за качество на оптималното икономическо управление (същото
като критерий на оптимално икономическо управление);
критерий за качество на системата на оптимално икономическо управление (същото като критерий на оптимално икономическо управление);
критерий на оптималното икономическо управление;
линеаризуема нелинейна система на икономическо управление (вж.
нелинейна система на икономическо управление);
линейна диференциална система на икономическо управление (вж.
диференциална система на икономическо управление);
линейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна нестационарна система на икономическо регулиране);
линейна регулаторна система на икономическо управление;
линейна система на икономическо управление;
линейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна стационарна система на икономическо регулиране);
линейно икономическо управление;
метасистема за икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------метод на последователните приближения на синтезиране на системи на
икономическо управление;
механизъм на системата за икономическо управление (вж. система за
икономическо управление);
минимаксен критерий на оптимално икономическо управление (вж.
синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление и критерий на оптимално икономическо управление);
многоконтурна система на икономическо управление (същото като система на многоконтурно икономическо управление);
многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като
многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
многоконтурно икономическо управление;
многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многоконтурно регулаторно икономическо управление;
многомерна регулаторна система на икономическо управление;
многомерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
многомерна саморегулираща се система на икономическо управление;
многомерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо
управление;
многомерна система на автоматично икономическо управление (същото
като многомерна саморегулираща се система на икономическо управление);
многомерна система на икономическо управление (същото като система
на многомерно икономическо управление);
многомерна система на многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като многомерна саморегулираща се система на многоконтурно икономическо регулиране);
многомерна система на многоконтурно икономическо управление (същото
като система на многомерно многоконтурно икономическо управление);
многомерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като многомерна регулаторна система на многоконтурно
икономическо управление);
многомерна система на регулаторно икономическо управление (същото
като многомерна регулаторна система на икономическо управление);
многомерно автоматично икономическо управление (същото като многомерно икономическо управление чрез саморегулиране);
многомерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многомерно икономическо управление;
многомерно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като многомерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране);
многомерно многоконтурно икономическо управление;
многомерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно многоконтурно регулаторно икономическо управление;
многомерно регулаторно икономическо управление;
многоравнищна система на икономическо управление;
множество на допустимите икономически управления (вж. управленски ограничителни икономически условия);
модел на цикъла на икономическото управление;
модели на икономическото управление;
моделиране на икономическото управление;
най-добро приближено решение на задачата на икономическото управление (вж. псевдообратна икономическа матрица);
насрещно-паралелна корекция на системите на икономическо управление (вж. корекция на системите на икономическо управление);
невзаимодействуващо икономическо управление (същото като несвързано
икономическо управление);
невзаимодействуващо регулаторно икономическо управление (същото като несвързано регулаторно икономическо управление);
независимо несвързано икономическо управление;
независимо несвързано регулаторно икономическо управление;
нелинеаризуема нелинейна системи на икономическо управление (вж.
нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна нестационарна система на икономическо регулиране);
нелинейна регулаторна система на икономическо управление;
нелинейна система на икономическо управление;
нелинейна система на икономическо управление с допълнителни
/преднамерено въведени/ нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нелинейна система на икономическо управление с линеаризуеми паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна система на икономическо управление с нелинеаризуеми
паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна система на икономическо управление с паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление);
нелинейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна стационарна система на икономическо регулиране);
нелинейно икономическо управление;
непрекъсната система на икономическо управление;
непрекъснато икономическо управление;
непрекъснато по части икономическо управление (вж. непрекъсната
система на икономическо управление);
непрекъснато регулаторно икономическо управление (вж. непрекъснато икономическо регулиране);
несвързано /невзаимодействуващо/ икономическо управление;
несвързано /невзаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление;
нестационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна детерминирана система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна система на икономическо управление
(вж. нестационарна система на икономическо регулиране);
нестационарна система на икономическо управление;
нестационарна стохастична регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна стохастична система на икономическо регулиране);
несъществено-нелинейна система на икономическо управление (същото като линеаризуема нелинейна система на икономическо управление;
вж. нелинейна система на икономическо управление);
нетърсеща саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нетърсеща система на адаптивно икономическо управление;
неутрална система на дуално икономическо управление (вж. дуално
управление в икономическата система);
обект на икономическо управление (същото като управляема икономическа подсистема);
обективно-осъществяващо се икономическо управление;
обективно-протичащо икономическо управление (същото като обективноосъществяващо се икономическо управление);
област на допустимото икономическо управление;
област на икономическото управление (вж. допустимо икономическо
управление);
обобщен интегрален критерий за качество на системите на икономическо управление;
обобщен интегрален критерий на оптимално икономическо управление (вж. регулярен критерий на оптимално икономическо управление);
оптимална непрекъсната система на икономическо управление (вж.
непрекъсната система на икономическо управление);
оптимална по бързодействие система на икономическо управление
(вж. оптимално икономическо управление);
оптимална по минимум погрешност система на икономическо управление (вж. оптимално икономическо управление);
оптимална система на дуално икономическо управление (същото като
оптимална икономическа система с активно натрупване на информацията и като оптимална икономическа система с активно натрупваща се информация за управляемата подсистема; вж. дуално управление в икономическата система);
оптимална стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
оптимална траектория на икономическото управление;
оптимално икономическо управление;
оптимално икономическо управление по затворен контур (същото като
затворено оптимално икономическо управление);
оптимално икономическо управление по разтворен контур (същото като
разтворено оптимално икономическо управление);
оптимално икономическо управление при динамично програмиране в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икономическо управление при пълни траекторни ограничения (вж. обща икономическа задача на оптималното управление при пълни
траекторни ограничения);
оптимално икономическо управление с граничен /краеви/ функционал (вж. икономическа задача на оптимално управление с граничен /краеви/
функционал);
оптимално икономическо управление с дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с дискретно време);
оптимално икономическо управление с интегрален функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрален функционал);
оптимално икономическо управление с интегрални ограничения (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения);
оптимално икономическо управление с ограничения на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения
на фазовите координати);
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението);
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението и на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати);
оптимално икономическо управление с подвижни краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища);
оптимално икономическо управление с фиксирани краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища);
оптимално икономическо управление със свободен край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край);
оптимално икономическо управление със смесен функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал);
оптимално по бързодействие икономическо управление (вж. оптимално икономическо управление);
оптимално по минимум погрешност икономическо управление (вж.
оптимално икономическо управление);
ортогоналност на условията за инвариантност и условията за устойчивост на системата на икономическо управление (вж. комбинирана
система на икономическо управление);
112

878

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------особени оптимални икономически управления (вж. задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума);
отворена система на икономическо управление (същото като разтворена
система на икономическо управление);
паралелна корекция на системите на икономическо управление (вж.
корекция на системите на икономическо управление);
параметрична самонастройваща се система на икономическо управление
(същото като параметрична самонастройваща се икономическа система);
подсистема за икономическо управление (същото като система за икономическо управление);
позиционно оптимално икономическо управление;
последователна корекция на системите на икономическо управление
(вж. корекция на системите на икономическо управление);
пределно-ограничена нелинейна дискретна система на икономическо
управления (същото като дисипативна нелинейна дискретна система на
икономическо управление; вж. дискретна система на икономическо управление);
принудено движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
програмно икономическо управление;
програмно оптимално икономическо управление;
програмно-регулаторна система на икономическо управление;
пропорционално регулаторно икономическо управление (вж. пропорционален икономически регулатор);
процес на икономическо управление (същото като управленски икономически процес);
разтворена /отворена/ саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление (вж. саморегулираща се система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на икономическо управление;
разтворена /отворена/ система на икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на икономическо управление по смущаващо /отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на
икономическо управление);
разтворена /отворена/ система на оптимално икономическо управление;
113

879

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разтворено /отворено/ икономическо управление;
разтворено /отворено/ икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено /отворено/ икономическо управление по смущаващо
/отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено /отворено/ оптимално икономическо управление;
регулаторна система на автономно икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление;
регулаторна система на дискретно икономическо управление (вж.
дискретно икономическо регулиране);
регулаторна система на дискретно-непрекъснато икономическо управление (вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на изодромно икономическо управление;
регулаторна система на икономическо управление;
регулаторна система на икономическо управление по производна функция;
регулаторна система на икономическо управление с гъвкава обратна
връзка;
регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо
действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулаторна система на икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на икономическо регулиране с разпределени параметри);
регулаторна система на икономическо управление със съсредоточени
параметри (вж. система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри);
регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
регулаторна система на импулсно икономическо управление;
регулаторна система на непрекъснато икономическо управление (вж.
непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на независимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на несвързано икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на пропорционално икономическо управление
(вж. пропорционален икономически регулатор);
регулаторна система на свързано икономическо управление;
регулаторна система на собствено-статично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
регулаторно икономическо управление;
регулаторно икономическо управление по производна функция;
регулаторно икономическо управление с гъвкава обратна връзка;
регулаторно икономическо управление с прекъсващо действие (вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулярен критерий на оптимално икономическо управление (вж. и синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
релейна система на икономическо управление;
релейно регулаторно икономическо управление (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
самонастройваща се икономическа система;
самонастройваща се система на икономическо управление (същото като
самонастройваща се икономическа система);
самообучаваща се икономическа система;
самообучаваща се система на икономическо управление (същото като самообучаваща се икономическа система);
самоорганизираща се икономическа система самоорганизираща се система на икономическо управление (същото като самоорганизираща се икономическа система);
самоприспособяваща се икономическа система;
самоприспособяваща се система на икономическо управление (същото като самоприспособяваща се икономическа система и като система на адаптивно икономическо управление);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема
(вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
определяне характеристиката на цялата система (вж. самоприспособяваща
се икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самоприспособяваща се система на икономическо управление при
определяне характеристиките на части от системата (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление при
пряко измерване на външните въздействия (вж. самоприспособяваща се
икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с двуравнищна йерархия (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с регулируемо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с твърдо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
самоприспособяваща се система на икономическо управление с триравнищна йерархия (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление;
саморегулираща се система на едноконтурно икономическо управление;
саморегулираща се система на икономическо управление;
саморегулираща се система на многоконтурно икономическо управление;
саморегулираща се система на оптимално /екстремално/ икономическо
управление;
саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление;
самоусъвършенствуваща се икономическа система;
самоусъвършенствуваща се система на икономическо управление (същото
като самоусъвършенствуваща се икономическа система);
свързано /взаимодействуващо/ икономическо управление;
свързано /взаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление;
свободно движение на дискретната система на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
синтез на дискретни системи на икономическо управление (вж. дискретна система на икономическо управление);
синтез на многомерни системи на икономическо управление (вж. система на многомерно икономическо управление);
синтез на непрекъснати системи на икономическо управление (вж.
непрекъсната система на икономическо управление);
синтезиране на системи на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление;
система за икономическо управление;
система на автоматично икономическо управление;
система на автономно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на автономно икономическо управление);
система на адаптивно икономическо управление (същото като икономическа система с адаптационна икономическа устойчивост);
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
система на взаимодействуващо икономическо управление (същото като
система на свързано икономическо управление);
система на дискретно икономическо управление (същото като дискретна
система на икономическо управление);
система на дискретно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на дискретно икономическо управление; вж.
дискретно икономическо регулиране);
система на дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на дискретно-непрекъснато
икономическо управление; вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
система на едноконтурно автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на едноконтурно икономическо управление);
система на едноконтурно икономическо управление;
система на едноконтурно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на едноконтурно икономическо управление);
система на едномерно едноконтурно икономическо управление;
система на едномерно икономическо управление;
система на едномерно многоконтурно икономическо управление;
система на екстемално икономическо управление (същото като система
на оптимално икономическо управление);
система на зависимо несвързано икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление);
система на изодромно икономическо управление;
система на изодромно регулаторно икономичеко управление (същото като
регулаторна система на изодромно икономическо управление);
система на икономическо управление;
система на икономическо управление по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение);
система на икономическо управление по производна функция;
система на икономическо управление по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение);
система на икономическо управление при затворен икономически контур
(същото като затворена система на икономическо управление);
система на икономическо управление при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо управление);
система на икономическо управление при разтворен икономически контур (същото като разтворена система на икономическо управление);
система на икономическо управление с променлива структура;
система на икономическо управление с разпределени параметри;
система на икономическо управление със съсредоточени параметри;
система на импулсно икономическо управление;
система на импулсно регулаторно икономическо управление (същото като
регулаторна система на импулсно икономическо регулиране);
система на импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на комбинирано икономическо управление (вж. комбинирана
икономическа стабилизация);
система на минимаксно-оптимално икономическо управление;
система на многоконтурно автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на многоконтурно икономическо управление);
система на многоконтурно икономическо управление;
система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на многоконтурно икономическо управление);
система на многомерно икономическо управление;
система на многомерно многоконтурно икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на невзаимодействуващо икономическо управление (същото като
система на несвързано икономическо управление);
система на независимо несвързано икономическо управление;
система на независимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на независимо несвързано икономическо
управление);
система на непрекъснато икономическо управление (същото като непрекъсната система на икономическо управление);
система на непрекъснато регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на непрекъснато икономическо управление; вж. непрекъснато икономическо регулиране);
система на непрекъснато-стабилизирано икономическо управление;
система на несвързано /невзаимодействуващо/ икономическо управление;
система на несвързано /невзаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на несвързано икономическо
управление);
система на оптимално /екстремално/ икономическо управление;
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на последователно-непрекъснато-стабилизирано икономическо
управление;
система на последователно-стабилизирано икономическо управление;
система на програмно икономическо управление;
система на регулаторно икономическо управление;
система на регулаторно икономическо управление по производна функция
(същото като регулаторна система на икономическо управление по производна
функция);
система на регулярно-оптимално икономическо управление;
система на свързано /взаимодействуващо/ икономическо управление;
система на свързано /взаимодействуващо/ регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на свързано икономическо управление);
система на следящо икономическо управление;
система на собствено-статично регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на собствено-статично икономическо управление);
система на стабилизирано икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на статистическо-оптимално икономическо управление;
система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление
(същото като саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
система на статично-реагиращо икономическо управление;
система на статично-реагиращо регулаторно автоматично икономическо управление (същото като регулаторна система на статично-реагиращо
автоматично икономическо управление);
система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление);
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо управление;
систематична грешка на системата на икономическо управление;
сключена система на икономическо управление (същото като затворена
система на икономическо управление|);
сключено икономическо управление (същото като затворено икономическо
управление);
следящо икономическо управление;
следящо оптимално икономическо управление (вж. икономическа задача на следящото оптимално управление);
следящо-регулаторната система на икономическо управление;
случайна грешка на системата на икономическо управление;
средноквадратична грешка на системата на икономическо управление;
статистическа динамика на системите на икономическо управление;
статистически критерий на оптимално икономическо управление;
статично-реагираща система на автоматично икономическо управление
(същото като статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща система на автоматично икономическо управление
(същото като статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление);
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране);
статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
статично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
стационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. стационарна детерминирана система на икономическо регулиране);
стационарна регулаторна система на икономическо управление;
стационарна система на икономическо управление;
стационарна стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж. стационтарна стохастична система на икономическо регулиране);
стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж.
стохастична система на икономическо регулиране);
стохастична система на икономическо управление;
стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
субективно организирано икономическо управление;
субоптимална стратегия на дуалното икономическо управление (вж.
дуално управление в икономическата система);
субоптимално дуално икономическо управление (вж. дуално управление в икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съществено-нелинейна система на икономическо управление (същото
като нелинеаризуема нелинейна система на икономическо управление; вж.
нелинейна система на икономическо управление);
теория на икономическото управление;
теория на оптималното икономическо управление;
теория на системите на икономическо управление (същото като теория
на икономическото управлени);
теория на чувствителността на системите на икономическото управление;
точност на линейната система на икономическо управление;
точност на нелинейната система на икономическо управление;
точност на системата на икономическо управление;
траектория на икономическото управление;
търсене в системата на икономическо управление;
търсеща саморегулираща се система на оптимално /екстремално/
икономическо управление (вж. саморегулираща се система на оптимално
/екстремално/ икономическо управление);
търсеща система на адаптивно икономическо управление;
търсеща система на икономическо управление (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
управление на икономическото управление (същото като икономическо
метауправление);
управление на системата за икономическо управление (същото като икономическо метауправление);
управляваща подсистема на системата за икономическо управление (същото като метасистема за икономическо управление);
управляема подсистема на системата за икономическо управление (същото като управляема управленска икономическа подсистема);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление с фиксирано време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време);
уравнение на Белман, Р., в задача на оптималното икономическо управление със свободно време (вж. задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнение на Белман, Р., за оптимално икономическо управление в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори);
уравнение на Белман, Р., за оптимално икономическо управление в
следяща система (вж. задача за аналитично конструиране на икономически
регулатори);
финитно икономическо управление;
флуктуационна грешка на системата на икономическо управление;
формализиран синтез на непрекъснати системи на икономическо управление (вж. непрекъсната система на икономическо управление);
функции на икономическото управление;
функция на икономическото управление (вж. синтезиране на система
на оптимално /екстремално/ икономическо управление);
хомеостатчиност на икономическото управление;
цена на икономическото управление (вж. управление на случайните
икономически процеси);
цикъл на икономическото управление;
цикъл на метасистемата на икономическото управление (същото като
цикъл на икономическото метауправление);
цифрова система на икономическо управление;
частична стратегия на икономическото управление (вж. дуално управление в икономическата система);
честотни характеристики на системите на икономическо управление.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (economic control) на динамичната оптимална икономическа система – в една от неговите интерпретации е същото
като траектория на икономическото управление на динамичната оптимална
икономическа система. Вж. обща икономическа задача на оптималното управление.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ГОЛЯМОТО (gross economic management) – вж. икономическа координация.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В МАЛКОТО (little economic management) – вж. икономическа координация.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В СЛЕДЯЩА СИСТЕМА (economic
control in servo-system) (ки) – във:
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнение на Белман, Р., за оптимално икономическо управление в
следяща система (вж. задача за аналитично конструиране на икономически
регулатори).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (economic control in undetermination) (ки) – във:
задача на икономическото управление в условията на неопределеност
(вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ*
(economic management /control/ on economic systems) – управление на икономически системи с икономически средства (икономически лостове и механизми).
Вж. икономическо управление.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ* (economic management /control/ on non-economic systems) – управление на
неикономически системи с икономически средства (икономически лостове и
механизми). Вж. икономическо управление.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАДАВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(economic management /control/ system in assignationary impact /action/) (ки) –
във:
разтворена система на икономическо управление по задаващо въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАТВОРЕН КОНТУР (economic
control in closed contour) (ки) – във:
оптимално икономическо управление по затворен контур (същото като
затворено оптимално икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТКЛОНЕНИЕ (economic management /control/ on perturbation) (ки) – във:
система на икономическо управление по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ*
(economic management /control/ in derivative) – икономическо регулиране по
производна функция, което протича в експлицитно-обусловена регулаторна
икономическа система; икономическо регулиране по производна функция, ко124
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък
е елемент на по-сложни негови форми; икономическо управление, което се извършва с помощта на икономическо регулиране по производна функция. То е
икономическо управление, при което наред от други величини, управляващата икономическа величина зависи и от производната по отношение на времето
на допуснатата грешка на икономическата система. Извършва се в система
на икономическо управление по производна функция.

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ (economic management /control/ in derivative) (ки) – във:
икономическо управление по производна функция;
регулаторно икономическо управление по производна функция;
система на икономическо управление по производна функция;
система на регулаторно икономическо управление по производна функция
(същото като регулаторна система на икономическо управление по производна
функция).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗТВОРЕН КОНТУР (economic
control in open contour) (ки) – във:
оптимално икономическо управление по разтворен контур (същото като
разтворено оптимално икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО СМУЩАВАЩО /ОТКЛОНЯВАЩО/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ (economic management /control/ system in disturbed
impact /action/) (ки) – във:
разтворена система на икономическо управление по смущаващо
/отклоняващо/ въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление);
разтворено икономическо управление по смущаващо /отклоняващо/
въздействие (вж. разтворена /отворена/ система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО СМУЩЕНИЕ (economic management /control/ on disturbance) (ки) – във:
система на икономическо управление по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (economic control in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време;
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време;
задача за следящото оптимално икономическо управление при динамично програмиране (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
задача на стабилизиращото оптимално икономическо управление при динамичното програмиране.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ
(economic control of system with permanent disturbances in dynamic programming)
(ки) – във:
оптимално икономическо управление при динамично програмиране в
система с постоянно действуващи нарушения (вж. задача за аналитично
конструиране на икономически регулатори).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С ФИКСИРАНИ КРАИЩА НА ТРАЕКТОРИЯТА И
СЪС СВОБОДНО ВРЕМЕ (economic control of system with fixed trajectory
boundaries /edges/ and free time and in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирани краища на траекторията и със свободно време.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ В СИСТЕМА С ФИКСИРАНО ВРЕМЕ (economic control in system
with fixed time in dynamic programming) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при динамично програмиране в система с фиксирано време.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЗАТВОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР (economic management /control/ in closed /joined/ economic circuit)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на икономическо управление при затворен икономически контур
(същото като затворена система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МНОГОРАВНИЩЕН СИНТЕЗ
(economic management /control/ in multilevel synthesis) (ки) – във:
система на икономическо управление при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УПРАВЛЯЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (economic management in dirigible /controlling/ economic subsystem characterstics determination) (ки) – във:
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема (същото като
самоприспособяваща се система на икономическо управление при определяне характеристиките на управляемата икономическа подсистема; вж.
самоприспособяваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ЦЯЛАТА СИСТЕМА (economic management /control/ in
total economic system characterstic determination) (ки) – във:
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиката на цялата система (същото като самоприспособяваща се
система на икономическо управление при определяне характеристиката
на цялата система; вж. самоприспособяваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЧАСТИ ОТ СИСТЕМАТА (economic management
/control/ in partial economic system characterstics determination) (ки) – във:
адаптивна система на икономическо управление при определяне характеристиките на части от системата (същото като самоприспособяваща
се система на икономическо управление при определяне характеристиките на части от системата; вж. самоприспособяваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА
(economic control in maximum priciple) (ки) – във:
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума;
задача на особеното икономическо управление при принцип на максимума;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума);
задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА
ЗА СИСТЕМИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (economic control in
maximum priciple for systems with distributed parameters) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри;
задача на терминалното икономическо управление при принцип на
максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА*
(economic management /control/ with variable structure) – нелинейно икономическо управление в нелинейна динамична икономическа система с логически елементи, която има променлива структура и разпадащи се или възстановяващи
се връзки между функционалните елементи в съответствие с избран алгоритъм. Протича в система на икономическо управление с променлива структура.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРЯКО ИЗМЕРВАНЕ НА
ВЪНШНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (economic management /control/ in external impacts /actions/ direct measuring) (ки) – във:
адаптивна система на икономическо управление при пряко измерване на външните въздействия (същото като самоприспособяваща се система
на икономическо управление при пряко измерване на външните въздействия; вж. самоприспособяваща се икономическа система).
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File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПЪЛНИ ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧЕНИЯ (economic control in full trajectory constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление при пълни траекторни ограничения (вж. обща икономическа задача на оптималното управление при пълни
траекторни ограничения).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РАЗТВОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТУР (economic management /control/ in open /brocen/ economic circuit)
(ки) – във:
система на икономическо управление при разтворен икономически контур (същото като разтворена система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
С
ГРАНИЧЕН
/КРАЕВИ/
ФУНКЦИОНАЛ (economic control with boundary /edge/ functonal) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с граничен /краеви/ функционал (вж. икономическа задача на оптимално управление с граничен /краеви/
функционал).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА
(variable /elastic/ feed-back economic management /control/) (ки) – във:
регулаторно икономическо управление с гъвкава обратна връзка.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ДВУРАВНИЩНА ЙЕРАРХИЯ
(economic management /control/ with two-level hierarchy) (ки) – във:
самоприспособяваща се система на икономическо управление с двуравнищна йерархия (вж. самоприспособяваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ДИСКРЕТНО ВРЕМЕ (economic
control with discrete time) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с дискретно време (вж. икономическа задача на оптималното управление с дискретно време).
ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
С
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
/ПРЕДНАМЕРЕНО ВЪВЕДЕНИ/ НЕЛИНЕЙНОСТИ (economic management /control/ with supplemental /purposeful-interposed, identionally-interposed/
non-linearities) (ки) – във:
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до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нелинейна система на икономическо управление с допълнителни
/преднамерено въведени/ нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕГРАЛЕН ФУНКЦИОНАЛ
(economic control with integral functonal) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с интегрален функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрален функционал).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕГРАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
(economic control with integral constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с интегрални ограничения (вж.
икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ЛИНЕАРИЗУЕМИ ПАРАЗИТНИ
НЕЛИНЕЙНОСТИ (economic management /control/ with linearizable parasitic
non-linearities) (ки) – във:
нелинейна система на икономическо управление с линеаризуеми паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С НЕЛИНЕАРИЗУЕМИ ПАРАЗИТНИ НЕЛИНЕЙНОСТИ (economic management /control/ with non-linearizable
parasitic non-linearities) (ки) – във:
нелинейна система на икономическо управление с нелинеаризуеми
паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ ПРИ
ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (economic control with non-fixed time in
maximum principle) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление с нефиксирано
време при принцип на максимума (вж. задачи на оптималното икономическо управление при принцип на максимума).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФАЗОВИТЕ
КООРДИНАТИ (economic control with phasic coordinats constraints /boundaries,
limitations/) (ки) – във:
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до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално икономическо управление с ограничения на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения
на фазовите координати).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО (economic control with control functions constraints
/boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И НА ФАЗОВИТЕ КООРДИНАТИ (economic
control with control functions and phasic coordinats constraints /boundaries, limitations/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с ограничения на функциите на
управлението и на фазовите координати (вж. икономическа задача на оптимално управление с ограничения на функциите на управлението и на фазовите координати).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПАРАЗИТНИ НЕЛИНЕЙНОСТИ
(economic management /control/ with parasitic non-linearities) (ки) – във:
нелинейна система на икономическо управление с паразитни нелинейности (вж. нелинейна система на икономическо управление).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ ГРАНИЦИ ПРИ
ПРИНЦИП НА МАКСИМУМА (economic control with moving boudares in
maximum principle) (ки) – във:
задача на оптималното икономическо управление с подвижни граници
при принцип на максимума.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА (economic
control with variable /mobile/ boundaries /edges/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с подвижни краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖНИ КРАИЩА И С НЕФИКСИРАНО ВРЕМЕ (economic problem of optimal control with variable
/mobile/ boundaries /edges/ and with non-fixed time) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа задача на оптимално управление с подвижни краища и
с нефиксирано време (вж. икономическа задача на оптимално управление с
подвижни краища).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ (economic sampled-data management /comtrol/) (ки) – във:
регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо
действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие).
регулаторно икономическо управление с прекъсващо действие (вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА
(economic management /control/ with variable structure) (ки) – във:
система на икономическо управление с променлива структура.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ*
(economic management /control/ in distributed parameters) – вж. система на икономическо управление с разпределени параметри.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ
(economic management /control/ with distributed parameters) (ки) – във:
икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на
икономическо управление с разпределени параметри);
регулаторна система на икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на икономическо регулиране с разпределени параметри);
система на икономическо управление с разпределени параметри.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМО АДАПТИРАНЕ
(economic management /control/ with regulable adaptation) (ки) – във:
самоприспособяваща се система на икономическо управление с регулируемо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ТВЪРДО АДАПТИРАНЕ (economic
management /control/ with fixed adaptation) (ки) – във:
самоприспособяваща се система на икономическо управление с твърдо адаптиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ТРИРАВНИЩНА ЙЕРАРХИЯ
(economic management /control/ with three-level hierarchy) (ки) – във:
адаптивна система на икономическо управление с триравнищна йерархия (същото като самоприспособяваща се система на икономическо управление с триравнищна йерархия; вж. самоприспособяваща се икономическа система).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ФИКСИРАНИ КРАИЩА (economic
control with fixed boundaries /edges/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление с фиксирани краища (вж. икономическа задача на оптимално управление с фиксирани краища).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СВОБОДЕН КРАЙ (economic
control with free boundary /edge/) (ки) – във:
оптимално икономическо управление със свободен край (вж. икономическа задача на оптимално управление със свободен край).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СМЕСЕН ФУНКЦИОНАЛ
(economic control with mixed functonal) (ки) – във:
оптимално икономическо управление със смесен функционал (вж.
икономическа задача на оптимално управление със смесен функционал).
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ* (economic management /control/ in lumped parameters) – вж. система
на икономическо управление със съсредоточени параметри.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ (economic management /control/ with lumped parameters) (ки) – във:
икономическо управление със съсредоточени параметри (вж. система
на икономическо управление със съсредоточени параметри);
регулаторна система на икономическо управление със съсредоточени
параметри (вж. система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри);
система на икономическо управление със съсредоточени параметри.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМООБУЧЕНИЕ (economic
management /control/ through self-teaching) – същото като икономическо самообучение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМООРГАНИЗИРАНЕ (economic management /control/ through self-organization) – същото като икономическо самоорганизиране.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМОРЕГУЛИРАНЕ* (economic management /control/ through self-regulation), автоматично икономическо управление, (*) – икономическо управление свеждащо се до (представляващо, покриващо се с) автоматично икономическо регулиране (икономическо
саморегулиране), което е експлицитно-обусловеното икономическо регулиране.
Една от разновидностите на регулаторното икономическо управление (други
разновидности на последното са програмното икономическо управление и следящото икономическо управление) и един от частните случаи (който е и найнизшата форма) на адаптивното икономическо управление. Извършва се в саморегулиращата се система на икономическо управление (наричана още система на автоматично икономическо управление или просто – саморегулираща
се икономическа система), която от своя страна е един от частните случаи на
регулаторната система на икономическо управление (на системата на регулаторното икономическо управление). Участвува и като съставна част (елемент) и на по-висшите форми на адаптивното икономическо управление (в
системата на икономическо адаптиране, т.е. в системата на адаптивното
икономическо управление, наричана просто самоприспособяваща се икономическа система), каквито са (1) икономическото управление чрез самообучение
(накратко – икономическото самообучение) (в самообучаващи се системи на
икономическо управление, наричани просто самообучаващи се икономически
системи), (2) икономическото управление чрез самоорганизиране (накратко –
икономическото саморганизиране) (в самооргонизиращи се системи на икономическо управление, наричани просто самоорганизиращи се икономически
системи) и (3) икономическото управление чрез самоусъвършенствуване (накратко – икономическото самоусъвършенствуване) (в самоусъвършенствуващи
се системи на икономическо управление, наричани просто самоусъвършенствуващи се икономически системи).
Основни видове икономическо управление чрез саморегулиране са статично-реагиращото и астатично-реагиращото (астатичното) управление чрез
саморегулиране. (1) Статично-реагиращото икономическо управление чрез
саморегулиране (статично-реагиращото автоматично икономическо управление) е статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране, когато последното е екплицитно-обусловено. Специфичното за статично134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реагиращото икономическо управление е че при него установеното значение
на регулируемата икономическа величина (установеното регулируемо икономическо въздействие), изпълняваща ролята на управлявана икономическа величина (на управлявано икономическо въздействие), зависи от натоварването на
икономическата система. То протича в системата на статично-реагиращо
автоматично икономическо управление (т.е. в саморегулиращата се система
на статично-реагиращо икономическо управление). Представлява частен случай на статично-реагиращото регулаторно икономическо управление, което
от своя страна протича в регулаторната система на статично-реагиращо
икономическо управление (т.е. в системата на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление). (2) Астатично-реагиращото икономическо
управление чрез саморегулиране (астатично-реагиращото автоматично икономическо управление) е астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране), когато последното е екплицитно-обусловено икономическо регулиране. Специфичното за астатично-реагиращото (астатичното) икономическо
управление е, че при него установеното значение на регулируемата икономическа величина (установеното регулируемо икономическо въздействие), изпълняваща ролята на управлявана икономическа величина (на управлявано
икономическо въздействие), не зависи от натоварването на икономическата
система. То протича в саморегулиращата се система на астатичнореагиращо икономическо управление (т.е. в системата на астатичнореагиращо автоматично икономическо управление). Представлява частен случай на астатично-реагиращото регулаторно икономическо управление, което
от своя страна протича в регулаторната система на астатично-реагиращо
икономическо управление (т.е. в системата на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление).

ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМОРЕГУЛИРАНЕ (economic management /control/ through self-regulation) (ки) – във:
астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно икономическо управление чрез саморегулиране;
едномерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
икономическо управление чрез саморегулиране;
многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многомерно едноконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно икономическо управление чрез саморегулиране;
многомерно многоконтурно икономическо управление чрез саморегулиране;
статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране.
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ (economic management /control/ through self-perfection) – същото като
икономическо самоусъвършенствуване.
ИКОНОМИЧЕСКО УРАВНЕНИЕ (economic equation) (ки) – във:
безразмерни критериални сходствени икономически уравнения (вж.
икономическо подобие);
безразмерни сходствени икономически уравнения (вж. икономическо подобие);
икономически уравнения на Хамилтон, У.;
икономическо уравнение на Лагранж, Ж.;
икономическо уравнение на Ойлер, Л.;
икономическо уравнение по Чепмен, С., и Колмогоров, А. И. (вж. марковски икономически процес и преходна икономическа функция);
сходствени икономически уравнения.
ИКОНОМИЧЕСКО УРАВНЕНИЕ НА ЛАГРАНЖ, Ж.* (Lagrange′s
economic equation) от втори род – уравнение на Ж. Лагранж (Lagrange′s
equation) от втори род, приложено в икономическа среда; обикновено диференциално уравнение (вж. диференциални уравнения) от втори ред, което
описва движението само на холономна икономическа система (затова то е и от
втори род) при стеснени икономически връзки и с независими обобщени Лагранжови координати. То има вида
d ∂L dqi ∂L
−
= 0, i = 1, 2, ..., n ,
dt ∂ dqi dt ∂qi
dt
където
 dq 
L qi , i , t 
dt 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата функция на Ж. Лагранж, Ж. (същото като икономически лагранжиан; вж. и икономически множители на Ж. Лагранж).
ИКОНОМИЧЕСКО УРАВНЕНИЕ НА ОЙЛЕР, Л.* (Euler economic
equation) – уравнение на Л. Ойлер (Euler equation), приложено в икономическа
среда; необходимо по Л. Ойлер условие за икономически екстремум на функционал в икономическите задачи на вариационното изчисление [вж. класическа вариационна икономическа задача (същото като класическа икономическа
задача на оптималното управление)]. То е необходимо условие за превръщане
в нула на първата вариация на икономическия функционал. Нека е налице икономическата задача на вариационното изчисление, която се свежда до определяне на екстремума на икономическия функционал
t2

 dx 
J ( x) = ∫ F  x, , t  dt
dt 
t1 

при известни (зададени) условия в неговите краища
x(t1 ) = x1 , x(t 2 ) = x2 .

Приемаме, че непрекъснато-диференцируемата икономическа функция x(t),
t1 ≤ t ≤ t2 , е решение на вариационната икономическа задача, съставена от горните две уравнения. Тогава x(t) удовлетворява икономическото уравнение на
Л. Ойлер

Fx −

d
Fdx = 0.
dt dt

В разгърнат вид то е следното:

Fx − F dx − F
t

dt

x

dx
dt

d
d2
x − Fdx dx 2 x = 0.
dt
dt
dt dt

Гладкото решение x(t ) = x∗ (t ) на икономическото уравнение на Л. Ойлер е
икономическата екстремала (същото като оптимална фазова икономическа
траектория) на динамичната икономическа система. Ако Fdx dx ≠ 0 в точката
dt dt

(x, t), която лежи на екстремалата, тогава в тази икономическа точка екстремаd2
лата има непрекъсната втора производна 2 x. Екстремалата, за всички точки
dt
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на която Fdx dx ≠ 0, се означава като неизродена икономическа екстремала*
dt dt

(non-singular economic extremal).
Не е задължително, обаче, решението на вариационната икономическа задача да бъде непрекъснато диференцируемо, т.е. да е непрекъснатодиференцируема икономическа функция* (continuously-differentiable economic function). В общия случай оптималното решение x(t ) = x∗ (t ) може да
бъде диференцируема на части икономическа функция* (piesewisedifferentiable economic function). Тогава в ъгловите точки (същото като точки
на пречупване) на x(t ) = x∗ (t ) трябва да се изпълняват необходимите ъглови
икономически условия на К. Ваерщрас и Г. Ердман (същото като условия на К.
Вайерщрасс и Г. Ердман, във: класическа икономическа задача на оптималното управление), които обезпечават непрекъснатост при прехода през ъгловите точки на изразите
Fx и Fx −

d
Fdx = 0,
dt dt

а на отрязъците между съседните ъглови точки оптималната функция
x(t ) = x∗ (t ) трябва да удовлетворява икономическото уравнение на Л. Ойлер.
Гладките на части линии, съставени от частите на икономическата екстремала
и удовлетворяващи в ъгловите точки ъгловите условия на К. Ваерщрас и Г.
Ердман, се означават като пречупени икономически екстремали* (kinked
economic extremals).
В общия случай икономическите уравнения на Л. Ойлер са диференциални уравнения от втори ред и затова тяхното общо решение зависи от две произволни константи c1 и c2, така че x(t ) = f (t , c1 , c2 ). Тези произволни константи
се определят с помощта на граничните условия

x(t1 ) = x1 , x(t2 ) = x2 ,
те.е като се реши системата от уравнения

f (t1 , c1 , c2 ) = x1 ,
f (t2 , c1 , c2 ) = x2 .
За вариационни икономически задачи с подвижни краища, които могат да се
предвижват по някаква зададена икономическа хиперповърхнина, недостигащите гранични условия, които позволяват да се получи затворена система от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съотношения от горния тип, се определят с помощта на необходимото условие
за икономическа трансверсалност.

ИКОНОМИЧЕСКО УРАВНЕНИЕ ПО ЧЕПМЕН, С., И КОЛМОГОРОВ,
А. Н.* (according to Chapman – Kolmogorov economic equation) – вж. марковски
икономически процес и преходна икономическа функция.
ИКОНОМИЧЕСКО УСКОРЕНИЕ (economic acceleration) (*) – ускорение
(acceleration), при което функциониращата икономическа система (поведенческо-променливата икономическа система) индуцира (създава) някакъв икономически ингредиент; нарастване на икономическата скорост, което се осъществява за единица от някаква независима реална променлива. В зависимост
от характера на независимата реална променлива се разграничават времево
икономическо ускорение (когато независимата реална променлива е времето)
[на него съответствува понятието за времево-функционираща икономическа
система (за поведенческо-времево-променлива икономическа система)] и невремево икономическо ускорение (когато независимата реална променлива не е
времето) [на нея съответствува понятието за невремево-функционираща икономическа система (за поведенческо-невремево-променлива икономическа
система)]. Когато не е посочено друго, под икономическо ускорение обикновено се подразбира времевото икономическо ускорение.
ИКОНОМИЧЕСКО УСКОРЕНИЕ (economic acceleration) (ки) – във:
времево икономическо ускорение;
икономическо ускорение;
невремево икономическо ускорение.
ИКОНОМИЧЕСКО УСЛОВИЕ (economic condition) (ки) – във:
гранични /краеви/ икономически условия;
достатъчно икономическо условие;
икономическо условие на Джакоби, К. (вж. икономически множители
на Ж. Лагранж);
икономическо условие на Хаар, А.;
необходимо икономическо условие.
ИКОНОМИЧЕСКО УСЛОВИЕ НА ДЖАКОБИ, К.* (Jacobian economic
assumption) – вж. икономически множители на Ж. Лагранж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО УСЛОВИЕ НА ХААР, А.* (Haar economic condition) –
частна реализация в теорията на икономическите функции на известното в математиката условие на А. Хаар (Haar condition). В икономиката то е условие за
непрекъснати линейно независими в ограничено затворено икономическо
множество M от евклидовото пространство икономически функции xk(t), k = 1
, 2 …, n. Това условие гарантира за всяка непрекъсната в M икономическа функция единственост на полинома на най-доброто икономическо приближение* (polynomoal of the best /optimal/ economic approximatelity) по системата
{xk(t)}, т.е. на полинома
n

Pn −1 (t ) = ∑ ck xk (t ),
k =1

за който е валидно равенството
n

max | f (t ) − Pn −1 (t ) | = min max f (t ) − ∑ ak xk (t ) .
i∈ M

{ ak } i ∈ M

k =1

Прилага се най-вече в теорията на равномерната апроксимация на икономически функции. Вж. апроксимация на икономически функции.

ИКОНОМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО (economic component) (ки) – във:
задаващо икономическо устройство (вж. програмен икономически регулатор);
програмно икономическо устройство (вж. система на програмно икономическо управление);
регулиращо икономическо устройство вж. програмен икономически регулатор.
ИКОНОМИЧЕСКО УТВЪРЖДАВАНЕ (economic confirmation) (ки) – във:
начин на икономическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икономическа даденост).
ИКОНОМИЧЕСКО ФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ* (economic phenocontent) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИКОНОМИЧЕСКО ФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ (economic phenocontent) (ки) –
във:
икономическо феносъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типично икономическо феносъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент).
ИКОНОМИЧЕСКО ФИЛТРИРАНЕ (economic filtering) – в общия случай,
всяко инерционно преобразувание на дадено входно икономическо въздействие x(t) на динамична икономическа система. То се осъществява от икономически филтър (филтър на икономическа система). Резултатът от икономическото филтриране е изходното икономическо въздействие (на филтъра) y(t), което може да бъде определено, първо, чрез икономическия функционал Lt[x(τ)],
който за всяка реализация x(τ) и към всеки момент от времето t индуцира величината y(t) по силата на равенството y(t) = Lt [x(τ)], или, второ, чрез диференциалното уравнение, което преобразува x(t) в y(t):

dny
dx d 2 x
d n −1 x
== f  t , x, , 2 , ..., n −1 ,
dt dt
dt n
dt

dy d 2 y
d n −1 y 
y, , 2 , ..., n −1 ,
dt dt
dt 
където f е зададена икономическа функция, а n = 1, 2, … Операциите по филтрирането, определени с това диференциално уравнение, са икономически реализируеми, ако са зададени началните условия в някакъв начален момент t = t0.
Когато икономическият функционал y(t) = Lt[x(τ)] зависи от реализацията
x(τ) само от интервала (t – T, t) при T > 0, тогава е налице икономически филтър с крайна памет T. В случай че функционалът зависи само от последователността от дискретни значения xi = x(ti) (i = – ∞, …, – 1, 0, 1, …, n, tn ≤ t), тогава е налице дискретен икономически филтър. Тогава горното диференциално уравнение се заменя с разликово уравнение или с рекурентно отношение.
Устойчив икономически филтър има, когато за всяко ограничено входно икономическо въздействие x(t) филтрираното изходното въздействие y(t) е ограничено за всички t.
При линейно икономическо филтриране линейността на диференциалното
уравнение на линейния икономически филтър е спазена по отношение на всички аргументи с изключение на t, а функционалът y(t) = Lt[x(τ)] приема вида
t

y (t ) = ∫ k (t ,τ ) x(τ )dτ ,
t0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където t0 е моментът на началото на реализацията x(τ), а k(t, τ) е импулсната
реакция на икономическия филтър* (pulsed reaction of the economic filter) в
момента t във вид на икономическа делта-функция, която е подадена в момента τ. За икономически реализируеми филтри е валидно k(t, τ) = 0 при t < τ, а за
икономически филтри с крайна памет освен това е валидно и k(t, τ) = 0 при t <
τ – T. При t0 → – ∞ се индуцира стационарно значение на икономическия филтър. То съответствува на продължително (в сравнение с инерционността на
филтъра) наблюдение на входното икономическо въздействие x(t). При устойчиви икономически филтри с постоянни параметри k(t, τ) = k(t – τ) е в сила
зависимостта
∞

t

y (t ) = ∫ k (t − τ ) x(τ )dτ t→
→ ∫ k (τ ) x(t − τ )dτ .
−∞
0

t0

0

Важна характеристика на икономическия филтър с постоянни параметри
(economic filter with costant parameters) е предавателната икономическа функция K(p), която е преобразувание на П. Лаплас от импулсната реакция k(t), т.е.
∞

K ( p ) = ∫ k (t ) e − pt dt.
0

Значението на K(p) при p = iω е честотната характеристика на икономическия филтър* (frequency characteristic of the economic filter). Когато

K(p) = K1(p): pn и K1(0) = C ≠ 0,
е налице икономически филтър с астатизъм от n-ти порядък. Измежду линейните икономически филтри се откроява случаят на линеен икономически
филтър с обратна връзка с вход x(t) и изход y(t), при който регулируемата
икономическа подсистема е филтър с импулсна реакция k1(t, τ), а регулиращата икономическа подсистема е филтър с импулсна реакция k2(t, τ). Тогава импулсната реакция на затворената икономическа система k(t, τ) се определя от
израза
t

s1

k (t ,τ ) + ∫ k1 (t , s1 ) ∫ k 2 ( s1 , s 2 )k ( s 2 ,τ ) ds1ds2 = k1 (t ,τ ).
τ

τ

Ако икономическият филтър от този род има постоянни параметри, тогава неговата предавателна икономическа функция е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------K1 ( p )
.
K ( p) =
1 + K1 ( p ) K 2 ( p )
ИКОНОМИЧЕСКО ФУНКЦИОНИРАНЕ (economic functioning) – същото
като функциониране на икономическата система.
ИКОНОМИЧЕСКО ФУНКЦИОНИРАНЕ (economic functioning) (ки) – във:
времево икономическо функциониране (същото като времево функциониране на икономическата система);
икономическо функциониране (същото като функциониране на икономическата система);
комбинирано икономическо функциониране (същото като комбинирано
функциониране на икономическата система);
мащаб на икономическото функциониране (вж. степенна динамична
ингредиентна икономическа функция);
невремево икономическо функциониране (същото като невремево функциониране на икономическата система);
функционално-астатично времево икономическо функциониране (същото
като функционално-астатично времево функциониране на икономическата
система);
функционално-статично времево икономическо функциониране (същото
като функционално-статично времево функциониране на икономическата
система).
ИКОНОМИЧЕСКО ХИПЕРПРОСТРАНСТВО* (economic hyperspace) –
икономическо пространство с повече от три измерения (дименсии). Икономическата хиперлиния (economic hyperline) [в т.ч. икономическата хиперправа (economic straight hyperline) и икономическата хиперкрива (economic
curved hyperline)], икономическата хиперравнина (economic hyperplane) и
икономическата хиперповърхнина (economic hyperpface) са икономически
пространства, които са разположени в икономическото хиперпространство и
по отношение на него представляват икономически подхиперпространства
(economic subhyperspaces).
ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (economic phenomenon), предметно икономическо явление, – външна определеност (външно-представена определе143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на
икономическата система като негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още външна икономическа определеност* (external economic
determinancy)]; явление на икономическия предмет (и явление на същността на
икономическия предмет); непосредствено изразима (непосредствено видима,
открита) определеност на икономическия предмет и наред с това – опосредствено изразяваща същностната икономическа определеност; една от двете
разновидности на икономическото проявление (на икономическата феноформа) и една от двете разновидности на икономическата феносубстанта (на
икономическия субсенс). Икономическото явление е начинът на изразяване (в
т.ч. и на измерване) на икономическата същност [или още начин на
икономическо изразяване* (economic expression way)]. Икономическата
същност и икономическото явление са категории на определеността на
икономическия предмет* (determinancy of the economic thing) (на
икономическия обект и на икономическата система), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази определеностт. Икономическата същност се снема в икономическото явление:
икономическото явление е икономическата същност в снет вид. Основни
разновидности на предметното икономическо явление са обектното
икономическо явление (явлението на икономическия обект) и системното
икономическо явление (явлението на икономическата система). На него
отговаря понятието за феноменно икономическо богатство (phenomenal
economic wealth). Вж. икономическа същина и икономическо проявление и
същностно
В рамките
-стратифицирана
на поддържащата
икономическа
системасистема
(респ. на
. поддържането) освен
икономическо явление се конституират още и съответстващите на последното
понятия за консуматорско явление* (consumptionary phenomenon), стопанско
явление* (protoeconomic phenomenon), пазарно-икономическо явление*
(marketly-economic phenomenon) и финансово-пазарно-икономическо явление* (financially-marketly-economic phenomenon). Общо за всички тях е понятието за поддържащо явление* (sustenance /sustaining/ phenomenon) (за явление при поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (economic phenomenon) (ки) – във:
взаимозаменяемост на икономическите явления;
еластичност на заместването на икономическите явления;
еластичност на икономическата същност към икономическото явление;
еластичност на икономическото явление към икономическата същност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еластичност на натуралната икономическа същност към паричното
икономическо
явление
(вж.
парично-натурална
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на натуралното икономическо явление към полезностната икономическа същност (вж. натурално-полезностна същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на натуралното икономическо явление към стойностната
(вж.
натурално-стойностна
същностноикономическа
същност
стратифицирана икономическа система);
еластичност на натуралното икономическо явление към ценностната
(вж.
натурално-ценностна
същностноикономическа
същност
стратифицирана икономическа система);
еластичност на паричното икономическо явление към натуралната
икономическа
същност
(вж.
парично-натурална
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на паричното икономическо явление към ценностната
икономическа
същност
(вж.
парично-ценностна
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на полезностната икономическа същност към натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на стойностната икономическа същност към натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностностратифицирана икономическа система);
икономическо явление;
инверсна еластичност на икономическата същност към икономическото
явление;
инверсна еластичност на икономическото явление към икономическата
същност;
инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото
като същностна опредметеност на икономическото явление);
интегрална производствено-резултатна същностна интензивност на
икономическото явление (вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална производствено-ресурсна същностна интензивност на
икономическото явление (вж. производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление);
лагово икономическо явление;
натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа
система);
начална еластичност на икономическата същност към икономическото
явление;
начална еластичност на икономическото явление към икономическата
същност;
начална същностна интензивност на икономическото явление (същото
като същностна интензивност на икономическото явление);
обектно икономическо явление;
полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото като пределна същностна опредметеност на икономическото
явление);
пределна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна начална същностна интензивност на икономическото явление
(същото като пределна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна норма на същностно-еквивалентното заместване на икономическите явления;
пределна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление
(вж.
натурално-полезностна
същностностратифицирана икономическа система);
пределна производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна същност на икономическото явление (вж. диспозиционна
икономическа функция);
пределна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна стойностна същностна интензивност на натуралното ико(вж.
натурално-стойностна
същностнономическо
явление
стратифицирана икономическа система);
пределна същностна опредметеност на икономическото явление;
пределна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
пределна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
предметно икономическо явление (същото като икономическо явление);
производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление;
пространство на икономическите явления;
резултатна еластичност на икономическата същност към икономическото явление;
резултатна еластичност на икономическото явление към икономическата същност;
резултатна същностна интензивност на икономическото явление
ресурсна еластичност на икономическата същност към икономическото
явление;
ресурсна еластичност на икономическото явление към икономическата
същност;
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
системно икономическо явление;
случайно икономическо явление;

147

913

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление
(същото като средна същностна опредметеност на икономическото явление);
средна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
средна начална същностна интензивност на икономическото явление
(същото като средна същностна интензивност на икономическото явление);
средна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна същност на икономическото явление (вж. диспозиционна икономическа функция);
средна същностна опредметеност на икономическото явление
средна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
средна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
субстанциално икономическо явление (вж. икономически смисъл и икономически супсенс);
суперстантивно икономическо явление (вж. икономически смисъл и
икономически супсенс);
същностна интензивност на икономическото явление;
същностна опредметеност на икономическото явление;
същностно интензиониране на икономическото явление (същото като
диспозционно икономическо интензиониране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. производствено-ресурсна същностна интензивност
на икономическото явление);
текуща резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление);
типично икономическо явление (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
формално икономическо явление (вж. икономическа същина и икономическо проявление).
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕН* (economically-conditioned) (*) – според
контекста: (1) само намиращ се извън икономиката, но е под въздействието на
икономиката; (2) икономически (имащ икономическа природа; в /на/ икономиката) или намиращ се извън икономиката, но е под въздействието на икономиката. Същото е като икономичностен и като в условията на икономиката.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕН НЕЕФЕКТОРЕН ТРУД* (economicallyconditioned ineffectory labour) – същото като икономическо-обусловен непроизводителен труд.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕН
НЕИНИФЕКТИВЕН
ТРУД*
(economically-conditioned non-iniffective labour) – същото като икономическообусловен непроизводителен труд.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕН НЕПРОИЗВОДИТЕЛЕН ТРУД* (economically-conditioned unproductive labour) (разбира се като непроизводителен
икономичностен труд), икономическо-обусловен неефекторен труд, икономическо-обусловен неинифективен труд, (*) – труд в условията на икономиката (икономическо-обусловен труд), който не създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полез149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) [последното същото като новосъздадена икономическа ценност
(newly-created economic worth), в т.ч. новосъздадена икономическа стойност
(newly-created economic value) и новосъздадена икономическа полезност
(newly-created economic utility)], който обаче създава икономическо благо и е
икономически полезен. Това е всеки труд, извън труда в сферата на
икономическото производство [като логически първоначална (инициална)
фаза на икономическото възпроизводство], създаващ икономическия продукт.
Специфично за резултата на непроизводителния икономически труд, който
може да бъде наречен икономичностен субсипродукт (той е вид работно
икономическо благо) (вж. зависимости между продукта и субсипродукта), е,
че при своето функциониране той пряко удовлетворява регулиращите (респ.
управляващите) потребности на икономическото производство на същинския
икономически продукт (както и на икономическото следпроизводство и на
супериалната икономичностна сфера) и че само чрез неговата (на същинския
икономически продукт) употреба икономическият субсипродукт косвено
(опосредствено) удовлетворява някаква икономическа потребност.
Непроизводителният
икономичностен
труд
създава
икономическа
субсиценност (economic subsi-worth) [в т.ч. икономическа субсистойност
(economic subsi-value) и икономическа субсиполезност (economic subsiutility)] {в т.ч. и икономическа квазиценност (economic quasiworth) [в т.ч.
икономическа квазистойност (economic quasivalue) и икономическа
квазиполезност (economic quasiutility)]}. Непроизводителен икономичностен
труд е (1) икономическият труд в регулирането (респ. управлението) на
икономическото производство на продукта (има се предвид икономическото, а
не техническото регулиране), (2) икономическият труд в допълващите икономическото производство останали фази на икономическото възпроизводство
– икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото
потребление (с изключение на случаите на продължаване при тях на
производствения процес), и (3) икономичностния труд в супериалната
икономичностна сфера. Непроизводителният икономичностен труд е винаги
нематериално-непроизводителен икономичностен труд. Социо-единиците
(в т.ч. и икономическите единици), които полагат непроизводителен
икономичностен труд, участвуват в преразпределението на икономическия
доход (създаден от производителния икономическия труд), като създадената
от тях субсиценност (в т.ч. субсистойност и субсиполезност) е мярка за
участието
им
преразпределението.
(Също.)
Непроизводителният
икономически труд е разновидност на икономическо-обусловения непроизводителен труд.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА АРТИСУФИКАСНОСТ* (economically-conditioned artisuffectuality /artisufficacy/) – вж. икономическо-обусловена
ефикасност.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА АРТИФИКАСНОСТ* (economicallyconditioned artiffectuality /artifficacy/) – вж. икономическо-обусловена ефикасност и зависимости между благото и продукта.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА СФЕРА*
(economically-conditioned reproductional sphere) – същото като икореномика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ЕКЗОСУБНОМИКА* (economicallyconditioned exosubnomy) – същото като екзоикономика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ЕФИКАСНОСТ*
(economicallyconditioned effectuality /efficacy/) (разбира се като икономичностна ефикасност) (*) – най-общо, способност на икономическо-обусловеното благо (на
благото в условията на икономиката) да удовлетворява някакви потребности
на социума (в различните му общностни обхвати), в т.ч. потребности на поддържащата сфера и на супериалната сфера. Затова всяко икономическообусловено благо е ефикасно благо, т.е. притежава някаква икономическообусловена ефикасност. Измерва се чрез количеството полза, която се индуцира от единица икономическо-обусловено благо. Икономическо-обусловената
ефикасност има многобройни разновидности и форми на проявление, които се
разграничават най-вече според произхода на благото или според сферата, в която то се конституира. Основните й разновидности са посочени във фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическообусловена ефикасност

Икономическа елефикасност

Икономическа
елепрефикасност

Иконом. -обусловена
артификасност

Икономичаска артипрефикасност

Икономическа
префикасност

Иконом.-обуслов.
артисуфикасност

Иконом.-обусл.
суфикасност

Икономическообусловена ефикасност
Фиг. 1. Основни разновидности на икономическо-обусловената ефикасност

Икономическо-обусловената ефикасността има две изходни основни разновидности, разграничавани според произхода на благото: (1) икономическа
елефикасност* (economic eleffectuality /elefficacy/) [което е същото като икономическо-обусловена елефикасност* (economically-conditioned eleffectuality
/elefficacy/)], която е ефикасността на природното благо (на елефикасното
благо) (същото като създадена от природата ефикасност, естествена ефикасност) в условията на икономиката (така че тя е икономическа елефикасност на
природното икономическо благо), и (2) икономическо-обусловена артификасност* (economically-conditioned artiffectuality /artifficacy/) [същото като
икономичностна артификасност* (economicalitic artiffectuality /artifficacy/)],
която е ефикасността на работното благо (на артификасното благо) (същото
като създадена от човека ефикасност, артифициална ефикасност, изкуствена
ефикасност) в условията на икономиката (така че тя е икономическообусловена артификасност на икономическо-обусловеното работно благо).
Икономическо-обусловената ефикасност има и две изходни основни разновидности, разграничавани според сферата, където се конституира благото:
(1) икономическа префикасност* (economic preffectuality /prefficacy/) [което е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като икономическо-обусловена префикасност* (economicallyconditioned preffectuality /prefficacy/)], която е ефикасността на поддържащото
благо (на префикасното благо, същото като икономическо благо) (ефикасност,
формирана в поддържащата сфера, в базовата сфера на обществото; същото
като поддържаща, предпоставъчна, префиксна ефикасност) в условията на
икономиката (така че тя е икономическа префикасност на икономическото
благо, последното същото като поддържащо икономическо благо, префикасно
икономическо благо), и (2) икономическо-обусловена суфикасност*
(economically-conditioned suffectuality /sufficacy/), която е ефикасността на супериалното благо (на суфикасното благо) (ефикасност, формирана в супериалната сфера, в надстроечната сфера на обществото; същото като супериална,
суфиксна ефикасност) в условията на икономиката (така че тя е икономическо-обусловена суфикасност на икономическо-обусловеното супериално благо,
последното същото като икономическо-обусловено суфикасно благо).
Между тези две класификации се конституила трета класификация от три
междинни основни разновидности на икономическо-обусловената ефикасност:
(1) икономическа елепрефикасност* (economic elepreffectuality
/eleprefficacy/) [което е същото като икономическо-обусловена елепрефикасност* (economically-conditioned elepreffectuality /eleprefficacy/)], която е ефикасността на природното благо (на eлефикасното благо), което е включено в
поддържащата сфера, т.е. на природното поддържащо благо (на елепрефикасното благо) (тъй като всяко природно благо се разглежда само като конституирано в поддържащата сфера, то се покрива с понятието за природно поддържащо благо) в условията на икономиката; така че тя е икономическа елепрефикасност на природното икономическо благо; икономическата елепрефикасност е едновременно икономическа елефикасност и икономическа префикасност),
(2) икономическа артипрефикасност [което е същото като икономическо-обусловена артипрефикасност* (economically-conditioned artipreffectuality
/artiprefficacy/)], която е ефикасността на работното благо (на артификасното
благо), създавано в поддържащата сфера, т.е. на работното поддържащо благо (на артипрефикасното благо) в условията на икономиката; така че тя е
икономическа артипрефикасност на работното икономическо благо (на работното поддържащо икономическо благо, на артипрефикасното икономическо благо); икономическата артипрефикасност е едновременно икономическо-обусловена артификасност и икономическа префикасност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3)
икономическо-обусловена
артисуфикасност*
(economicallyconditioned artisuffectuality /artisufficacy/), която е ефикасността на работното
благо (на артификасното благо), създавано в супериалната сфера, т.е. на работното супериално благо (на артисуфикасното благо) (тъй като всяко супериално благо е работно благо, последното се покрива с понятието за работно
супериално благо) в икономиката; така че тя е икономическо-обусловена артисуфикасност на икономическо-обусловеното супериално благо (на икономическо-обусловеното суфикасно благо); икономическо-обусловената артисуфикасност е едновременно икономическо-обусловена артификасност и икономическо-обусловена суфикасност.
Горните твърдения показват, че икономическата елепрефикасност и икономическата артипрефикасност са разновидности на икономическата префикасност, а икономическата артипрефикасност и икономическо-обусловената
артисуфикасност са разновидности на икономическо-обусловената артификасност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо-обусловена ефикасност се конституират още и съответстващите
на последното понятия за консуматорско-обусловена ефикасност* (consumptionally-conditioned effectuality /efficacy/) (благо в условията на консуматорството), стопанско-обусловена ефикасност* (protoeconomically-conditioned
effectuality /efficacy/) (благо в условията на стопанството), пазарноикономическо-обусловена ефикасност* (marketly-economically-conditioned
effectuality /efficacy/) (благо в условията на пазарната икономика) и финасовопазарно-икономическо-обусловена
ефикасност*
(financially-marketlyeconomically-conditioned effectuality /efficacy/) (благо в условията на финансово-пазарната икономика). Общо за всички тях е понятието за поддържащообусловена ефикасност* (sustenancly-conditioned effectuality /efficacy/) (за
ефикасност в условията на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
РЕНОМИКА*
conditioned renomy) – същото като икореномика.

(economically-

ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СОЦИАЛНА СФЕРА* (economicallyconditioned social sphere) – същото като икосоциономика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СОЦИОНОМИКА*
conditioned socionomy) – същото като икосоциономика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СУПЕРИАЛНА СФЕРА* (economically-conditioned superial sphere) – същото като икосуперномика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СУПЕРНОМИКА*
conditioned supernomy) – същото като икосуперномика.

(economically-

ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СУФИКАСНОСТ* (economicallyconditioned suffectuality /sufficacy/) – вж. икономическо-обусловена ефикасност.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СФЕРА (economically-conditioned
sphere) (ки) – във:
икономическо-обусловена възпроизводствена сфера (същото като икореномика);
икономическо-обусловена социална сфера (същото като икосоциономика);
икономическо-обусловена супериална сфера (същото като икосуперномика);
икономическо-обусловена факторна сфера (същото като икофономика);
икономическо-обусловена формационна сфера (същото като икофорномика).
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКА СФЕРА* (economically-conditioned technological sphere) – същото като икотехномика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ТЕХНОМИКА* (economically-conditioned technomy) – същото като икотехномика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ФОРМАЦИОННА СФЕРА* (economically-conditioned formational sphere) – същото като икофорномика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА ФОРНОМИКА* (economically-conditioned fornomy) – същото като икофорномика.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО АРТИЕФИКАСНО БЛАГО* (economically-conditioned artiffectual good) – същото като работно икономическо
благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО АРТИСУФИКАСНО БЛАГО* (economically-conditioned artisuffectual good) – същото като икономическообусловено супериално благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО АРТИФИКАСНО БОГАТСТВО
(economically-conditioned artiffectual wealth) – същото като икономическообусловено работно богатство (вж. икономическо-обусловено работно благо).
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО БЛАГО* (economically-conditioned
good), икономичностно благо, икономическо-обусловено социо-благо, (*) –
даденост (част от обективната реалност), която чрез употребата му служи за
удовлетворяване на потребностите на социума (на хората и на обществото
като цяло) (същото като социо-потребности) в условията на икономиката (на
икономическата сфера) [в т.ч. на неговите (1) поддържащи потребности*
(sustenance /sustaining/ needs /necessities/), т.е. на поддържащите икономически потребности* (sustenance /sustaining/ economic needs /necessities/) (вж.
поддържаща сфера), и (2) супериални потребности* (superial needs
/necessities/), т.е. на икономическо-обусловените супериални потребности*
(economically-conditioned superial needs /necessities/) (вж. супериална сфера)].
Икономическо-обусловеното благо е една от основните разновидности на
потребния икономически предмет. То може да бъде както материално икономическо-обусловено благо (materal economically-conditioned good) [удовлетворяващо материални потребности (materal needs /necessities/)] в икономиката, така и нематериално икономическо-обусловено благо* (immateral
economically-conditioned good) [удовлетворяващо нематериални потребности (immateral needs /necessities/) в икономиката. Съвкупността от икономическо-обусловени блага в определен обхват на социума представлява икономическо-обусловено богатство* (economically-conditioned wealth) на социума в
този обхват. По-специално, съвкупността от материални блага в определен обхват на социума представлява материално богатство (materal wealth) на социума в същия обхват, а съвкупността от нематериални блага в определен обхват
на социума представлява нематериално богатство (immateral wealth) на социума в същия обхват. Всяко икономическо-обусловено благо е ефикасно, което
означава, че то е способно да удовлетворява някакви потребности на социума
(в различните му общностни обхвати) и затова то винаги е ефикасно благо (в
противен случай не би било благо) и на него съответствува понятието за икономическо-обусловена ефикасност. Последната е ефикасността на икономическо-обусловеното благо.
Според функционалната икономическа ингредиентност основни разновидности на икономическо-обусловеното благо са (1) природното икономическо благо (същото като природно поддържащо икономическо благо и като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------елефикасно икономическо благо) (икономическо благо, създадено от и възникнало в природата; неизкуствено икономическо благо) (икономическообусловеното природно благо и природното икономическо благо са идентични
понятия) и (2) икономическо-обусловеното работно благо (същото като икономическо-обусловено артификасно благо) (благо, създадено от човешката
дейност; изработено благо; неприродно, изкуствено икономическо-обусловено
благо). От своя страна, разновидности на икономическсо-обусловеното работно благо са (а) работното поддържащо икономическо благо (същото като работно префикасно икономическо благо, благо в икономиката, което едновременно е ефикасно и префикасно) и (б) икономическо-обуславеното работно
супериално благо (същото като икономическо-обуславено работно суфикасно
благо, благо в икономиката, което едновременно е ефикасно и суфикасно).
Според същия критерий (функционалната икономическа ингредиентност)
разновидности на икономическсо-обусловеното благо също са: (1) икономическото благо (същото като поддържащо икономическо благо, базово икономическо благо, префикасно икономическо благо) [икономическо благо, което е
създадено от природата или от поддържането (от поддържащата сфера, от
базовата сфера) при икономиката и удвлетворяващо поддържащи икономически потребности, същото като префикасни икономически потребности*
(preffectual economic needs /necessities/), които от своя страна могат да бъдат
поддържащи икономически потребности на поддържащата сфера и поддържащи икономически потребности на супериалната сфера при икономиката]
(вж. поддържащо икономическо блага) и (2) икономическо-обусловено супериално благо (същото като икономическо-обусловено суфикасно благо, икономическо-обусловено надстроечно благо, икономическо-обусловено работно супериално благо, тъй като супериалното благо е винаги реботно) [благо, което е
създадено от супериалната сфера (от надстроечната сфера) при икономиката
и удовлетворяващо икономическо-обусловени супериални потребности, същото като икономическо-обусловени надстроечни потребности (economicallyconditioned superstructural needs /necessities/) и като икономическо-обусловени
суфикасни потребности* (economically-conditioned suffectual needs
/necessities/), които от своя страна могат да бъдат икономическо-обусловени
супериални потребности на поддържащата сфера и икономическо-обусловени
супериални потребности на супериалната сфера при икономиката]. От своя
страна, разновидности на поддържащото икономическо благо са (а) природното икономическо благо (същото като природно поддържащо икономическо
благо и като природно префикасно икономическо благо, тъй като природното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------благо е винаги поддържащо) и (б) работното поддържащо икономическо благо. Тези основни разновидности на икономическо-обусловеното благо са онагледени във фиг. 1.
Икономическообусловено благо

Природно икономическо
благо (елефикасно икономическо благо)

Природно поддържащо икон.
благо (природно
префикасно икон.
благо)

Икон.-обусловено работно
благо (икон.-обусловено
артификасно благо)

Работно поддържащо икономическо благо (работно
префикасно икон.
благо)

Поддържащо икономическо благо (префикасно
икономическо благо)

Икон.-обусловено работно супериално благо
(икон. обусловено работно суфикасно благо)

Икон.-обусловено супериално благо (икон. обуслов. суфикасно благо)

Икономическообусловено благо
Фиг. 1. Основни разновидности на икономическо-обусловеното благо

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо-обусловено благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за консуматорско-обусловено благо* (consumptionallyconditioned good) (благо в условията на консуматорството), стопанскообусловено благо* (protoeconomically-conditioned good) (благо в условията на
стопанството),
пазарно-икономическо-обусловено
благо*
(marketlyeconomically-conditioned good) (благо в условията на пазарната икономика) и
финасово-пазарно-икономическо-обусловеното благо* (financially-marketlyeconomically-conditioned good) (благо в условията на финансово-пазарната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономика). Общо за всички тях е понятието за поддържащо-обусловено благо* (sustenancly-conditioned good) (за благо в условията на поддържането).
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО БОГАТСТВО* (economically-conditioned wealth) – вж. икономическо-обусловено благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО НАДСТРОЕЧНО БЛАГО* (economically-conditioned superstructural good) – същото като икономическо-обусловено
супериално благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО РАБОТНО БЛАГО* (economicallyconditioned working good) (разбира се като икономичностно дейностно благо), работно икономичностно благо, икономическо-обусловено артификасно благо, (*) – икономическо-обусловено благо, създадено от икономическо-обусловената дейност* (economically-conditioned activity /work/) на хората
(вж. икономическа дейност) (изработено, изкуствено, неприродно икономическо-обусловено благо), което се използва за удовлетворяване на някакви
потребности (на социо-потребности) в условията на икономиката [т.е. на
икономическо-обусловени потребности* (economically-conditioned needs
/necessities/)] [към които се числят (а) потребности на поддържащата сфера и
(б) потребности на супериалната сфера] при икономиката, в т.ч. (1) за удовлетворяване на поддържащи икономически потребности* (sustenance
/sustaining/ economic needs /necessities/) [същото като префикасни икономически потребности* (preffectual economic needs /necessities/)] [към които се
числят (а) поддържащи икономически потребности на поддържащата сфера и
(б) поддържащи икономически потребности на супериалната сфера] и (2) за
удовлетворяване на икономическо-обусловени супериални потребности*
(economically-conditioned superial needs /necessities/) [същото като икономическо-обусловени суфикасни потребности* (economically-conditioned
suffectual needs /necessities/)] [към които се числят (а) икономическообусловени супериални потребности на поддържащата сфера и (б) икономическо-обусловени супериални потребности на супериалната сфера]. По определение икономическо-обусловеното работното благо е икономическообусловено потребно работно благо (economically-conditioned useful working
good good). Тъй като то винаги е социално полезно и удовлетворява някакви
социо-потребности, се означава още като икономическо-обусловено ефикасно
благо. Представлява една от основните разновидности на икономическообусловеното благо изобщо [другата основна разновидност на икономическо159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловеното благо е природното икономическо благо (същото като елефикасно икономимеско благо, елепрефикасно икономическо благо, природно поддържащо икономическо благо)]. Ефикасността на икономическо-обусловеното
работно благо се определя като икономическо-обусловена артификасност
(вж. икономическо-обусловена ефикасност).
Икономическо-обусловеното работно благо може да бъде както материално икономическо-обусловено работно благо* (materal economicallyconditioned working good) [същото като материално икономическообусловено артификасно благо* (materal economically-conditioned artiffectual
good)], така и нематериално икономическо-обусловено работно благо*
(immateral economically-conditioned working good) [същото като нематериално
икономическо-обусловено артификасно благо* (immateral economicallyconditioned artiffectual good)]. Съвкупност от икономическо-обусловени работни блага в определен обхват образува икономическо-обусловено работно богатство (economically-conditioned working wealth) [същото като икономическо-обусловено артификасно богатство (economically-conditioned artiffectual
wealth)] в същия обхват. То се подразделя на материално икономическообусловено работно богатство (materal economically-conditioned working
wealth) [същото като материално икономическо-обусловено артификасно
богатство (materal economically-conditioned artiffectual wealth)] и нематериално икономическо-обусловено работно богатство (immateral economicallyconditioned working wealth) [същото като нематериално икономическообусловено артификасно богатство (immateral economically-conditioned artiffectual wealth)].
Според функционалната икономическа ингредиентност основни разновидности на икономическо-обусловеното работно благо са (1) работното икономическо благо (същото като работно поддържащо икономическо благо, работно базово икономическо благо, работно префикасно икономическо благо,
артипрефикасно икономическо благо) [благо, което е създадено от поддържането (от поддържащата сфера, от базовата сфера) в условията на икономиката и удовлетворяващо поддържащи икономически потребности (префикасни
икономически потребности)] (вж. поддържащи блага) и (2) икономическообусловеното работно супериално благо (същото като икономическообусловено супериално благо, икономическо-обусловено работно надстроечно
благо, икономическо-обусловено работно суфикасно благо, икономичаскообусловено артисуфикасно благо) [работно благо, което е създадено от супериалната сфера (от надстройката) в условията на икономиката и удовлетво-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ряващо икономическо-обусловени супериални потребности (икономическообусловени надстроечни потребности, икономическо-обусловени суфикасни
потребности)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо-обусловено работно благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско-обусловено работно благо*
(consumptionally-conditioned working good) (работно благо в условията на консуматорството), стопанско-обусловено работно благо* (protoeconomicallyconditioned working good) (работно благо в условията на стопанството), пазарно-икономическо-обусловено работно благо* (marketly-economicallyconditioned working good) (работно благо в условията на пазарната икономика)
и финасово-пазарно-икономическо-обусловеното работно благо* (financially-marketly-economically-conditioned superial working good) (работно благо в
условията на финансово-пазарната икономика). Общо за всички тях е понятието за поддържащо-обусловено работно благо* (sustenancly-conditioned
working good) (за работно благо в условията на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО РАБОТНО БОГАТСТВО (economically-conditioned working wealth) – вж. икономическо-обусловено работно благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО РАБОТНО НАДСТРОЕЧНО БЛАГО* (economically-conditioned working superstructural good) – същото като икономическо-обусловено супериално благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО РАБОТНО СУПЕРИАЛНО БЛАГО*
(economically-conditioned working superial good) – същото като икономическообусловено супериално благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО РАБОТНО СУФИКАСНО БЛАГО*
(economically-conditioned working suffectual good) – същото като икономическообусловено супериално благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО СОЦИО-БЛАГО* (economicallyconditioned socio-good) – същото като икономическо-обусловено благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО СУПЕРИАЛНО БЛАГО* (economically-conditioned superial good), икономичностно супериално благо, икономическо-обусловено надстроечно благо, икономическо-обусловено суфи161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------касно благо, икономическо-обусловено работно супериално благо, икономическо-обусловено работно суфикасно благо, икономическо-обусловено
работно надстроечно благо, икономическо-обусловено артисуфикасно
благо, (*) – супериално благо, създадено от супериалната сфера (от надстройката) в условията на икономиката; даденост (част от обективната реалност), която служи за удовлетворяване на икономическо-обусловени супериалните потребности* (economically-conditioned superial needs /necessities/) на
социума [същото като икономическо-обусловени надстроечни потребности
(economically-conditioned superstructural needs /necessities/) и като икономическо-обусловени суфикасни потребности* (economically-conditioned suffectual
perial needs /necessities/) (супериални потребности в условията на икономиката), които от своя страна могат да бъдат супериални потребности на поддържащата сфера и супериални потребности на супериалната сфера при икономиката], които са свързани в такива области като правото, политиката, отбраната,
сигурността, идеологията, културата и т.н. Икономическо-обусловеното супериално благо е една от разновидностите на икономическо-обусловеното работно благо (на икономическо-обусловеното артификасно благо) и на благото
изобщо (друга разновидност на икономическо-обусловеното работно благо е
поддържащото икономическо благо, същото като префикасно икономическо
благо). По своята природа икономическо-обусловените супериални блага са
нематериални. Те се употребяват както в супериалната сфера, така и в поддържането (в базовата сфера) при икономически условия. Съвкупност от
икономическо-обусловени супериални блага в определен обхват образува
икономическо-обусловено супериално богатство* (economically-conditioned
superial wealth) [същото като икономическо-обусловено суфикасно богатство* (economically-conditioned suffectual wealth)] на социума в този обхват. Трудът, при който се създава икономическо-обусловеното супериално благо е
икономическо-обусловен непроизводителен труд. Ефикасността на икономическо-обусловено супериално благо се определя като икономическообусловена суфикасност (същото като икономическо-обусловена артисуфикасност) (вж. икономическо-обусловена ефикасност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икономическо-обусловено супериално благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за консуматорско-обусловено супериално благо* (consumptionally-conditioned superial good) (същото като консуматорскообусловено работно супериално благо) (супериално благо в условията на консуматорството), стопанско-обусловено супериално благо* (protoeconomi162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cally-conditioned superial good) (същото като стопанско-обусловено работно
супериално благо) (супериално благо в условията на стопанството), пазарноикономическо-обусловено
супериално
благо*
(marketly-economicallyconditioned superial good) (същото като пазарно-икономическо-обусловено работно супериално благо) (супериално благо в условията на пазарната икономика) и финансово-пазарно-икономическо-обусловено супериално благо*
(financially-marketly-economically-conditioned superial good) (същото като пазарно-финансово-икономическо-обусловено работно супериално благо) (супериално благо в условията на финансовата пазарна икономика). Общо за всички тях е понятието за поддържащо-обусловено суперилно благо* (sustenanclyconditioned superial good) (за супериално благо в условията на поддържането).

ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО СУПЕРИАЛНО БОГАТСТВО* (economically-conditioned superial wealth) – вж. икономическо-обусловено супериално благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО СУФИКАСНО БЛАГО* (economically-conditioned suffectual good) – същото като икономическо-обусловено супериално благо.
ИКОНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНО СУФИКАСНО БОГАТСТВО* (economically-conditioned suffectual wealth) – същото като икономическообусловено супериално богатство (вж. икономическо-обусловено супериално
благо).
ИКОНОМИЧЕСКО-ОГРАНИЧЕНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА* (economically-limited essentially-stratified economy) (*) –
същностно-стратифицирана икономика, изградена от ценностната икономика, началната икономика, специфичната икономика и трудовата икономика
(последната обусловена от непазарната икономика), които са нейни същностно-феноменни икономически страти.
ИКОНОМИЧНОСТЕН* (economicallitic) (*) – същото като икономическообусловен.
ИКОНОМИЧНОСТЕН ПРОДУКТ (economicalitic product) (ки) – във:
зависимости между икономичностното благо и икономичностния
продукт (вж. зависимости между благото и продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------издържан икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
субсеквентен икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсидиарен икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсидиран икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
ИКОНОМИЧНОСТЕН ПСЕВДОПРОДУКТ* (economicalitic pseudoproduct)
– вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТЕН СУБСИПРОДУКТ* (economicalitic subsiproduct) –
вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта
и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТЕН СУБСИТРУД* (economicalitic subsilabour) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТЕН ТРУД (economicalitic labour) (ки) – във:
нематериално-непроизводителен икономичностен труд (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
непроизводителен икономичностен труд (същото като икономическообусловен непроизводителен труд);
серво-непроизводителен икономичностен труд (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
сунепроизводителен икономичностен труд (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
супериално-непроизводителен икономичностен труд (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
ИКОНОМИЧНОСТНА АРТИСУФИКАСНОСТ* (economicalitic artisuffectuality) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА АРТИФИКАСНОСТ* (economicalitic artiffectuality
/artifficacy/) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕКЗОИКОНОМИКА (economicalitic exoeconomy)
(ки) – във:
164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономичностна ядрена екзоикономика (вж. икономика).
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕКЗОСУБНОМИКА* (economicalitic exosubnomy) –
същото като екзоикономика.
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕКСИНИФЕКТИВНОСТ* (economicalitic exiniffectivity) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕКСИНИФИКАСНОСТ* (economicalitic exiniffectuality) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕФЕКТИВНОСТ (economicalitic effectivity) (ки) –
във: зависимости между икономичностната ефикасност и икономичностната ефективност (вж. зависимости между благото и продукта);
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕФЕКТОРНОСТ (economicalitic effectority) (ки) –
във: зависимости между икономичностната ефикасност и икономичностната ефекторност (вж. зависимости между благото и продукта);
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕФИКАСНОСТ* (economicalitic еffectuality) – вж.
зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА ЕФИКАСНОСТ (economicalitic effectuality /efficacy/) (ки) – във:
зависимости между икономичностната ефикасност и икономичностната ефекторност (вж. зависимости между благото и продукта);
зависимости между икономичностната ефикасност и икономичностната ефективност (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодностна икономичностна ефикасност (вж. зависимости между благото и продукта);
икономичностна ефикасност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
материална икономичностна ефикасност (вж. зависимости между благото и продукта);
нематериална икономичностна ефикасност (вж. зависимости между
благото и продукта);
ползваемостна икономичностна ефикасност (вж. зависимости между
благото и продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна икономичностна ефикасност (вж. зависимости между благото и продукта);
сметностна икономичностна ефикасност (вж. зависимости между благото и продукта);
средна икономичностна ефикасност (вж. зависимости между благото и
продукта).
ИКОНОМИЧНОСТНА ИЗГОДНОСТ (economicalitic benefitness) (*) – икономическо-обусловена изгодност, изгодност в условията на икономиката,
същностна определеност на ефикасното богатство (вж. зависимости между
благото и продукта), която е опосредствувано-измерима и опосредствуванооценявана от социума (от хората и от обществото като цяло) способност на
благата (на социо-благата) да осигуряват тяхното съществуване и възпроизводство (вж. поддържане) в условията на икономиката; една от разновидностите на изгодността. Същото е като изгодностно икономичностно богатство* (benefitness economicalitic wealth). Икономичностната изгодност е еквивалентна на оценката (estimation), която социо-единицата (вж. икономическа
единица) според своите предпочитания и в рамките на своята общност дава на
икономичностната активност (economicalitic activity), приложена (и изразходвана) в създаването и усвояването на потенциалната способност на дадено
благо да удовлетворява нейни и на други единици обществени икономичностни потребности (social economicalitic needs /necessities/). Според ценностната ингредиентност* (worth economic ingredientality) (вж. ценностна
икономическа ингредиентност) има две основни форми на съществуване (фоизгодности) – икономичностна ползваемост (вместо неблагозвучното икономичностна ползност) и икономичностна сметност, които са изгодностни
икономичностни ингредиенти* (benefitness economicalitic ingrediends). В този смисъл икономичностната ползваемост и икономичностната сметност са
форми и частни случаи на икономичностната изгодност.
Според ценностната икономическа класификация по разширената ингредиентност (вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи
като разширителна ценностна икономическа класификация* (extensionary
worth economic classification)] разновидности на икономичностната изгодността са икономическата ценност [същото като ефекторна икономическа изгодност* (effectory economic benefitness)] и икономичностната субсиценност* (economicalitic subsiworth) [същото като субсиефекторна икономичностна изгодност* (subsieffectory economicalitic benefitness)] (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Така че според разширителната ценностна икономическа класификация се образува редицата {икономическа ценност, икономичностна субсиценност, икономичностна изгодност}, където икономичностната изгодност е същото като
икономичностна екстценност* (economicalitic extworth) (разширена икономичностна ценност). Икономическата ценност (която е ценностно икономичностно благо) е създадена при пряката производствена дейност в икономическото производство (при което нейни форми са икономическата полезността
и икономическата стойност). При всяка друга обществена дейност (извън
пряката производствена дейност) в условията на икономика се създава икономичностната субсиценност (която е субсиценностно икономичностно благо) [при което нейни форми са икономичностната субсиполезност*
(economicalitic subsiutility) и икономичностната субсистойност* (economicalitic subsivalue)]. При обществената дейност в нейната цялост в условията на
икономика (т.е. при обществената икономичностна дейност) се създава икономичностната изгодност, която е сумата от икономичностната ценност и
икономичностната субсиценност. Разновидности на горната класификация са
класификациите {(1) средна икономическа ценност, (2) средна икономичностна субсиценност* (average economicalitic subsiworth), (3) средна икономичностна изгодност* (average economicalitic benefitness)}, {(1) пределна икономическа ценност, (2) пределна икономичностна субсиценност* (marginal
economicalitic subsiworth), (3) пределна икономичностна изгодност* (marginal economicalitic benefitness)} и {(1) обща икономическа ценност, (2) обща
икономичностна субсиценност* (total economicalitic subsiworth), (3) обща
икономичностна изгодност* (total economicalitic benefitness)}. Частен случай
на икономичностната изгодност е икономическата изгодност* (economic
benefitness), която се покрива с понятието за икономическа реизгодност*
(economic rebenefitness). Вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа
ценност

Икономичностна субсиценност

Иконом.
реценност

Иконом. ексиниценност

Икономич.
ценност

Икономич. коценност

Икономич. суценност

Иконом.
ефеценност

Икономич.
квазиценност

Икономич.
квазикоценност

Икономич.
квазисуценност

Иконом.
квазиефеценност

Икономич.
квазиреценност

Икон.
иниизгодност

Икон. квазиексиниценност

Икон. коизгодност

Икон. реизгодност

Икон. суизгодност

Икономич. изгодност

Икон. ексиниизгодност

Фиг. 1. Разновидности на икономическата ценност, икономичностната субсиценност и
икономиченостната изгодност според разширителната ценностна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономичностната изгодност, ползваемост и сметност като икономичностен спeцифат
Икономичностната изгодност има статута на икономическо съдържание, а
икономичностната ползваемост и икономичностната сметност – на нейни взаимодействащи си икономически форми (икономически фоизгодности), които
са начини на съществуване на икономичностната изгодност и са неотделими
една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на
сметност без ползваемост е безпредметно, а индуцирането на полваемост без
някаква сметност е невъзможно). В това им качество икономичностната изгодност, ползваемост и сметност образуват вид икономичностен специфат
(вж. икономически специфат). С прехода от съдържанието към формите една и
съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икономичностна изгодност се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от поблизки до видимостта (но все още далеч от нея) икономичностна ползваемост
и икономичностна сметност, които имат обща изгодност, означавана като специфатно-обща икономичностна изгодност* (specifatically-total economicalitic benefitness) (обща изгодност на ползваемостта и сметността като фоизгодности в границите на икономичностния специфат). Една и съща икономичностна изгодност може да се прояви в различни комбинации от ползваемост и
сметност. Затова при непроменена величина на специфатно-общата икономичностна изгодност съществува заместване между ползваемост и сметност, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
специфатната крива на безразличието на икономичностната изгодност*
(specifatic indifference curve of the economicalitic benefitness) ICB (фиг. 2). За
целта се използват следните означения: B – икономичностна изгодност,
TB = TB( S , E ) – специфатно-обща икономичностна изгодност като функция на
икономичностната ползваемост S и икономичностна сметност E,

MB S ( S , E ) =

∂TB( S , E )
∂S

– пределна изгодност на икономичностната ползваемост* (marginal benefitness of the economicalitic useness),
MB E ( S , E ) =

∂TB( S , E )
∂E

– пределна изгодност на икономичностната сметност* (marginal benefitness of the economicalitic expenseness). Трансформирането на икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изгодност в икономическа ползваемост и сметност се определя като специфичностно опредметяване на икономичностната изгодност* (specificitical
objectification of the economicalitic benefitness) [то е разновидност на специфичностното икономичностно опредметяване* (specificitical economicalitic
objectification)], в т.ч. ползваемостно опредметяване на икономичностната
изгодност* (useness objectification of the economicalitic benefitness) и сметностно опредметяване на икономичностната изгодност* (expenseness
objectification of the economicalitic benefitness). Обратният процес на трансформиране на полезваемостта и сметността в изгодност [представен от функцията
TB = TB( S , E ) е специфичностно интензиониране на икономичностната
ползваемост и сметност* (specificitical intensioning of the economicalitic useness and expenseness) [то е разновидност на специфичностното икономичностно интензиониране* (specificitical economicalitic intensioning)]. Поспециално, то е изгодностно интензиониране на икономичностната ползваемост и сметност* (benefitness intensioning of the economicalitic useness and
expenseness), в т.ч. изгодностно интензиониране на икономичностната
ползваемост* (benefitness intensioning of the economicalitic useness) и изгодностно интензиониране на икономичностната сметност* (benefitness
intensioning of the economicalitic expenseness).
Количество на
икономичностната сметност
E
ICB

0

S
Количество на
икономичностната ползваемост

Фиг. 2. Спецефатна крива на безразличието на
икономичностната изгодност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията
на
специфатно-общата
икономичностна
изгодност
TB = TB( S , E ) не се променя с движението на точка по специфатната крива на
безразличето на икономичностната изгодност ICB. Затова уравнението на кривата ICB при дадено равнище на специфатно-общата икономичностна изгодност е

TB( S , E ) = const.
Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икономичностната ползваемост и сметност, имащи посочената еднаква (постоянна) специфатно-обща икономичностна изгодност TB( S , E ) = const. С движението на точка по специфатната крива на безразличето на икономичностната
изгодност ICB, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на икономичностната ползваемост и икономичностната сметност се променят в противоположна посока като увеличаването
на едното замества намаляването на другото.
При произволна промяна на количествата на ползваемостта и сметността
(dS , dE ) (т.е. при движение на точка по специфатната крива на безразличето
на икономичностната изгодност ICB) прирастът на функцията на специфатнообщата икономичностна изгодност е нейният пълен диференциал

dTB( S , E ) = MB S ( S , E )dS + MB E ( S , E )dE
или, което е същото,

dTB( S , E ) =

∂TB( S , E )
∂TB( S , E )
dS +
dE.
∂S
∂E

Когато измененията в количествата на икономичностната използваемост и
сметност се извършват в рамките на дадена специфатна крива на безразличието на икономичностната изгодност, диференциалният прираст на функцията на
специфатно-общата изгодност е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в ползваемостта и сметността запазва непроменена тяхната специфатно-обща изгодност:

dTB( S , E ) = MB S ( S , E )dS + MB E ( S , E )dE = 0.
Посочената зависимост се определя като като изгодностно-еквивалентно заместване на икономичностната ползваемост и сметност* (benefitnessequivalent substitution of the economicalitic useness and expenseness). То е изгодностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук озна-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на специфатно-общата икономичностна
изгодност

MB S ( S , E )dS и MB E ( S , E )dE ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на специфатно-общата изгодност, по отношение на което се конституира специфатната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на изгодностноеквивалентното заместване на икономичностната ползваемост и сметност* (marginal rate of the benefitness-equivalent substitution of the economicalitic useness and expenseness)

MRBSSE =

MB S ( S , E )
∂TB( S , E ) ∂TB( S , E )
dE
=−
=−
:
.
dS
MB E ( S , E )
∂S
∂E

dE
между
dS
двата диференциални прираста на количествата на ползваемостта и сметността
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
Тя е отрицателна величина [MRBS SE < 0] и е равна на отношението

−

MB S ( S , E )
MB E ( S , E )

между пределните изгодности на ползваемостта и сметността. Пределната
норма на изгодностно-еквивалентното заместване на икономичностната ползваемост и сметност MRBS SE показва към определена точка от специфатната
крива на безразличието на икономичностната изгодност ICB с колко сметностни единици трябва да се намали обемът на икономическата сметност, което да
позволи да се увеличи икономическата ползваемост с една ползваемостна единица, така че тяхната специфатно-обща изгодност да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което социо единицата намалява прилаганото от нея икономичностно екстусилие (с което и сметността намалява),
като икономисаното от това икономичностно екстусърдие (следователно и
икономисаната изгодност) използва да разшири прилаганото от нея екстумение (което може да се получи при повишаване на квалификацията) (с което и
ползваемостта нараства).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на специфатно-общата икономическа изгодност е
TB = TB( S , E ). Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има
непрекъснати втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се
въведе двуразмерна матрица на икономичностната изгодност на О. Хесе*
(Hesse matrix of the economicalitic benefitness) H ( B) SE , която се състои от тези
втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H ( B ) SE

 ∂ 2 TB( S , E ) ∂ 2 TB( S , E ) 


,
2
∂
S
∂
E
∂
S

 > 0.
= 2
2
 ∂ TB( S , E ) ∂ TB(U ,V ) 
,


∂E 2
 ∂S∂E


Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( B) SE , елементи с
положителни значения

∂ 2 TB( S , E )
∂ 2 TB( S , E )
>
0
,
>0
∂S 2
∂E 2
показват, че пределната изгодност на икономичностната ползваемост и пределната изгодност на икономичностната сметност се увеличават с нарастването на ползваемостта и сметността. Това е законът за нарастващата пределна изгодност на икономичностната ползваемост и сметност* (law of the
marginal benefitness increasing of economicalitic useness and expenseness). Законът за нарастващата пределна изгодност е друг израз на насищането при изчерпането на дадената изгодност при нарастване на равнището на ползваемостта и на сметността. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на икономичностната ползваемост или с нарастването на количеството на икономичностната сметност тяхната специфатнообща икономичностна изгодност се увеличава, но с ускоряващи се темпове,
т.е. пределните им изгодности нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на сметността, всяка следваща
единица прираст на ползваемостта изисква изчерпването на все по-големи
порции от изгодността, както и при постоянно равнище на ползваемостта, всяка следваща единица прираст на сметността също изисква изчерпването на все
по-големи порции от изгодността.

ИКОНОМИЧНОСТНА ИКОСУПЕРНОМИКА (economicalitic ecosupernomy) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономичностна ядрена икосуперномика (вж. икономика).
ИКОНОМИЧНОСТНА ИКОТЕХНОМИКА (economicalitic ecotechnomy)
(ки) – във:
икономичностна ядрена икотехномика (вж. икономика).
ИКОНОМИЧНОСТНА КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНОСТ* (economicalitic
quasi-exiniffectivity) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА КВАЗИСУФЕКТИВНОСТ* (economicalitic quasisuffectivity) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА НУКЛЕАРНА ЕКЗОИКОНОМИКА* (economicalitic nuclear exoeconomy) – вж. икономика.
ИКОНОМИЧНОСТНА НУКЛЕАРНА ИКОСУПЕРНОМИКА* (economicalitic nuclear ecosupernomy) – вж. икономика.
ИКОНОМИЧНОСТНА НУКЛЕАРНА ИКОТЕХНОМИКА* (economicalitic
nuclear ecotechnomy) – вж. икономика.
ИКОНОМИЧНОСТНА ПОЛЗВАЕМОСТ* (economicalitic useness) (*) –
същностна определеност на ефикасното икономичностно богатство (вж. зависимости между благото и продукта) във вид на оценка (estimation), която
социо-единицата (вж. икономическа единица) според своите предпочитания и в
рамките на своята общност дава на творческата активност (creative activity)
(на творческата дейност), приложена (и изразходвана) в създаването и усвояването на потенциалната способност на дадено благо да удовлетворява нейни
и на други единици потребности, чрез което те съществуват и се възпроизвеждат в определени граници и при условията на оскъдност на възпроизводствените ресурси (вж. възпроизводствени икономически ресурси и възпроизводство) в условията на икономиката. Същото е като ползваемостно икономичностно богатство* (useness economicalitic wealth). Тя е форма на съществуване и частен случай на икономичностната изгодност и е разновидност на
ползваемостта.
Според полезностната икономическа класификация по разширената
ингредиентност (вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи като разширителна полезностна икономическа класификация*
(extensionary utility economic classification)] разновидности на икономичност174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната ползваемост са икономическата полезност [същото като ефекторна
икономическа ползваемост* (effectory economic useness)] и икономичностната субсиполезност* (economicalitic subsiutility) [същото като субсиефекторна икономичностна ползваемост* (subsieffectory economicalitic useness)]
(вж. фиг. 1). Така че според разширителната полезностна икономическа класификация се образува редицата {икономическа полезност, икономичностна
субсиполезност, икономичностна ползваемост}, където икономичностната
ползваемостта е същото като икономичностна екстполезност* (economicalitic extutility) (разширена икономичностна полезност). Икономическата полезност (която е полезностно икономическо благо) е създадена при пряката
производствена дейност в икономическото производство. При всяка друга
обществена дейност (извън пряката производствена дейност в икономиката) се
създава икономичностна субсиполезността (която е субсиполезностно икономичностно благо). При обществената дейност в нейната цялост се създава
икономичностната ползваемостта, която е сумата от икономическата полезност и икономичностната субсиполезност. Разновидности на горната класификация са класификациите {(1) средна икономическа полезност, (2) средна
икономичностна субсиполезност* (average economicalitic subsiutility), (3)
средна икономичностна ползваемост* (average economicalitic useness)}, {(1)
пределна икономическа полезност, (2) пределна икономичностна субсиполезност* (marginal economicalitic subsiutility), (3) пределна икономичностна
ползваемост* (marginal economicalitic useness)} и {(1) обща икономическа полезност, (2) обща икономичностна субсиполезност* (total economicalitic subsiutility), (3) обща икономичностна ползваемост* (total economicalitic
useness)}. Частен случай на икономичностната ползваемост е икономическата ползваемост* (economic useness), която се покрива с понятието за икономическа реползваемост* (economic reuseness). Вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа
полезност

Икономичностна
субсиполезност

Икономич.
реполезност

Икон. ексиниполезност

Иконом.
полезност

Иконом.
кополезност

Иконом.
суполезност

Иконом.
ефеполезност

Иконом.
квазиполезност

Иконом.
квазикополезност

Иконом.
квазисуполезност

Иконом.
квазиефеполезност

Иконом.
квазиреполезност

Икон. иниползваемост

Икон. квазиексинип
олезност

Икон. коползваемост

Иконом.
реползва-

емост

Икон. суползваемост

Иконом.
ползваемост

Икон. ек-

синиползваемост

Фиг. 1. Разновидности на икономическата полезност, икономичностната субсиполезност
и икономичностната ползваемост според разширителната полезностна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧНОСТНА РЕНОМИКА* (economicalitic renomy) – същото като
икореномика.
ИКОНОМИЧНОСТНА СМЕТНОСТ (economicalitic expenseness) (*) – същностна определеност на ефикасното икономичностно богатство (вж. зависимости между благото и продукта) във вид на оценка (estimation), която социо-единицата (вж. икономическа единица) според своите предпочитания и в
рамките на своята общност дава на работната активност (working activity)
(на работната дейност), приложена (и изразходвана) в създаването и усвояването на потенциалната способност на дадено благо да удовлетворява нейни и
на други единици потребности, чрез което те съществуват и се възпроизвеждат в определени граници и при условията на оскъдност на възпроизводствените ресурси (вж. възпроизводствени икономически ресурси и възпроизводство) в условията на икономиката. Същото е като сметностно икономическо
богатство* (expenseness economicalitic wealth). Тя е форма на съществуване и
частен случай на икономичностната изгодност и е разновидност на сметността.
Според стойностната класификация по разширената ингредиентност
(вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи като разширителна стойностна икономическа класификация* (extensionary value economic classification)] разновидности на сметността са икономическата
стойност [същото като ефекторна икономическа сметност* (effectory economic expenseness)] и икономичностната субсистойност* (economicalitic subsivalue) [същото като субсиефекторна икономичностна сметност* (subsieffectory economicalitic expenseness)] (вж. фиг. 1). Така че според разширителната стойностна икономическа класификация се образува редицата {икономическа стойност, икономичностна субсистойност, икономичностна сметност},
където икономичностната сметност е същото като икономичностна екстстойност* (разширителната ценностна икономическа класификация extvalue)
(разширена икономичностна стойност). Икономическата стойност (която е
стойностно икономическо благо) е създадена при пряката производствена
дейност в икономическото производство. При всяка друга обществена
дейност (извън пряката производствена дейност) се създава икономичностна
субсистойност (която е субсистойностно икономичностно благо). При обществената дейност в нейната цялост се създава икономичностната сметност, която е сумата от икономическата стойност и икономичностната субсистойност. Разновидности на горната класификация са класификациите {(1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна икономическа стойност, (2) средна икономичностна субсистойност* (average economicalitic subsivalue), (3) средна икономичностна
сметност* (average economicalitic expenseness)}, {(1) пределна икономическа
стойност, (2) пределна икономичностна субсистойност* (marginal
economicalitic subsivalue), (3) пределна икономичностна стойност* (marginal economicalitic expenseness)} и {(1) обща икономическа стойност, (2) обща икономичностна субсистойност* (total economicalitic subsivalue), (3)
обща икономичностна сметност* (total economicalitic expenseness)}. Частен
случай на икономичностната сметност е икономическата сметност* (economic expenseness), която се покрива с понятието за икономическа ресметност* (economic reexpenseness). Вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа
стойност

Икномичностна
субсистойност

Икономическа рестойност

Иконом. ексинистойност

Иконом.
стойност

Иконом.
костойност

Иконом.
сустойност

Иконом.
ефестойност

Иконом.
квазистойност

Иконом.
квазикостойност

Иконом.
квазисустойност

Иконон.
квазиефестойност

Иконом.
квазирестойност

Икон. инисметност

Икон. квазиексинистойност

Икон. косметност

Иконом.
ресметност

Икон.
сусметност

Иконом.
сметност

Икон. ексинисметност

Фиг. 1. Разновидности на икономическата стойност, икономичностната субсистойност и
икономичностната сметност според разширителната стойностна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧНОСТНА СОЦИОНОМИКА* (economicalitic socionomy) –
същото като икосоциономика.
ИКОНОМИЧНОСТНА СОЦИО-ПОЛЗВАЕМОСТ (economicalitic sociouseness) – същото като икономичностна ползваемост.
ИКОНОМИЧНОСТНА СОЦИО-СМЕТНОСТ (economicalitic
expenseness) – същото като икономичностна сметност.

socio-

ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (economicalitic subsieffectority) (ки) – във:
ексинифективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
ексинификасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
квазиефективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
квазиинифективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофикасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
суфективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфикасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИПОЛЕЗНОСТ* (economicalitic subsiutility) –
вж. зависимости между продукта и субсипродукта и икономичностна ползваемост.
ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИСТОЙНОСТ* (economicalitic subsivalue) –
вж. зависимости между продукта и субсипродукта и икономичностна сметност.
ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЦЕННОСТ* (economicalitic subsiworth) –
вж. зависимости между продукта и субсипродукта и икономичностна изгодност.
ИКОНОМИЧНОСТНА СУПЕРНОМИКА* (economicalitic supernomy) – същото като икосуперномика.
ИКОНОМИЧНОСТНА СУФЕКТИВНОСТ* (economicalitic suffectivity) –
вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА СУФИКАСНОСТ* (economicalitic suffectuality
/sufficacy/) – същото като икономическо-обусловена суфикасност (вж. икономическо-обусловена ефикасност и зависимости между благото и продукта).
ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА* (economicalitic sphere) – вж. зависимости
между благото и продукта.
ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА (economicalitic extrasphere) (ки) – във:
ексинификасна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ефективна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
извънпроизводствена икономичностна сфера (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
икономичностна сфера (вж. зависимости между благото и продукта);
квазиефективна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
обществена икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субсиефекторна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсипродуктова икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
супериална икономичностна сфера (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта).
ИКОНОМИЧНОСТНА ТЕХНОМИКА* (economicalitic technomy) – същото
като икотехномика.
ИКОНОМИЧНОСТНА ФОРНОМИКА* (economicalitic fornomy) – същото
като икофорномика.
ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (economicalitic good) – същото като икономическо-обусловено благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта).
ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (economicalitic good) (ки) – във:
артификасно икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинифективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
ефикасно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
зависимости между икономичностното благо и икономичностния
продукт (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на икономичностното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изгодност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
икономичностно благо (същото като икономическо-обусловено благо; вж.
зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и
субсипродукта);
инифективно икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
квазиексинифективно икономичностно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
материално икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
нематериално икономичностно благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
ползваемост на икономичностното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
ползваемост на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
ползваемост на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
работно икономичностно благо (същото като икономическо-обусловено
работно благо);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сметност на икономичностното благо (вж. зависимости между благото
и продукта);
сметност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
сметност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
субсидирано икономичностно благо (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
супериално икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфикасно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
ИКОНОМИЧНОСТНО БОГАТСТВО (economicalitic wealth) (ки) – във:
артификасно икономичностно богатство (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодностно икономичностно богатство (вж. икономичностна изгодност);
ползваемостно икономичностно богатство (вж. икономичностна
ползваемост);
работно икономичностно богатство (вж. зависимости между благото и
продукта);
сметностно икономичностно богатство (вж. икономичностна сметност).
ИКОНОМИЧНОСТНО ЕКСТУМЕНИЕ (economicalitic extskill) (*) – равнище на отдаване на творческа енергия от общностна социо-единица (в т.ч. и
на индивида) при осъществяването на икономичностна дейност (на икономичностна активност), при която се създава определено благо, притежаващо спо184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономичностни
потребности (същото като ефикасни икономичностни потребности). Същото е
като творческо икономическо екстусърдие* (creative economic extdiligence).
То е едната от двете основни форми (вж. икономическа форма) на съществуване на икономическото екстусърдие (другата негова основна форма е икономическото екстусилие). Икономическата оценка, която общностната единица
дава на икономическото екстумение (зависеща от степента, с която според
икономическата единица благото задоволява потребностите) е икономическата ползваемост. В този контекст икономическото екстумение има обективна
природа, а икономическата ползваемост – общностно-оценъчна (в т.ч. и субективно-оценъчна) природа.
Според умелостната икономическа класификация по разширената ингредиентност (вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи
като разширителна умелостна икономическа класификация* (extensionary
skillness economic classification)] разновидности на икономичностното екстумение са икономическото умение [същото като ефекторно икономическо екстумение* (effectory economic extskill)] и икономичностното субсиумение*
(economicalitic subsiskill) [същото като субсиефекторно икономичностно екстумение* (subsieffectory economicalitic extskill)] (вж. фиг. 1). Така че според
разширителната умелостна икономическа класификация се образува редицата
{икономическо умение, икономичностно субсиумение, икономичностно екстумение}. Икономическото умение се полага при пряката производствена
дейност в икономическото производство. При всяка друга обществена
дейност (извън пряката производствена дейност в икономиката) се полага икономичностно субсиумение. При обществената дейност в нейната цялост се
създава икономичностното екстумение, което е сумата от икономическото
умение и икономичностното субсиумение. Разновидности на горната класификация са класификациите {(1) средно икономическо умение* (average
economic skill), (2) средно икономичностно субсиумение* (average economicalitic subsiskill), (3) средно икономичностно субсиумение* (average economicalitic extskill)}, {(1) пределно икономическо умение* (marginal economic
skill), (2) пределно икономичностно субсиумение* (marginal economicalitic
subsiskill), (3) пределно икономичностно екстумение* (marginal economicalitic extskill)} и {(1) общо икономическо умение* (total economical skill), (2)
общо икономичностно субсиумение* (total economicalitic subsiskill), (3) общо
икономичностно екстумение* (total economicalitic extskill)}. Частен случай
на икономичностното екстумение е икономическото екстумение* (economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------extskill), което се покрива с понятието за икономическо реумение* (economic
reskill). Вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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Фиг. 1. Разновидности на икономическото умение, икономичностното субсиумение и
икономичностното екстумение според разширителната умелостна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧНОСТНО ЕКСТУСИЛИЕ (economicalitic extexertion) (*) –
равнище на отдаване наработна енергия от общностна социо-единица (в т.ч. и
на индивида) при осъществяването на икономичностна дейност (на икономичностна активност), при която се създава определено благо, притежаващо способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономичностни
потребности (същото като ефикасни икономичностни потребности). Същото е
като работно икономическо екстусърдие* (working economic extdiligence). То
е едната от двете основни форми (вж. икономическа форма) на съществуване
на икономическото екстусърдие (другата негова основна форма е икономическото екстумение). Икономическата оценка, която общностната единица дава
на икономическото екстусилие (зависеща от степента, с която според икономическата единица благото задоволява потребностите) е икономическата
сметност. В този контекст икономическото екстусилие има обективна природа, а икономическата сметност – общностно-оценъчна (в т.ч. и субективнооценъчна) природа.
Според усилностната икономическа класификация по разширената ингредиентност (вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи
като разширителна усилностна икономическа класификация* (extensionary
extexertionity economic classification)] разновидности на икономичностното
екстусилие са икономическото умение [същото като ефекторно икономическо екстусилие* (effectory economic extexertion)] и икономичностното субсиусилие* (economicalitic subsiexertion) [същото като субсиефекторно икономичностно екстусилие* (subsieffectory economicalitic extexertion)] (вж. фиг.
1). Така че според разширителната умелостна икономическа класификация се
образува редицата {икономическо усилие, икономичностно субсиусилие, икономичностно екстусилие}. Икономическото усилие се полага при пряката производствена дейност в икономическото производство. При всяка друга обществена дейност (извън пряката производствена дейност в икономиката) се полага икономичностно субсиусилие. При обществената дейност в нейната цялост
се създава икономичностното екстусилие, което е сумата от икономическото усилие и икономичностното субсиусилие. Разновидности на горната класификация са класификациите {(1) средно икономическо усилие* (average economic exertion), (2) средно икономичностно субсиусилие* (average economicalitic subsiexertion), (3) средно икономичностно субсиусилие* (average
economicalitic extexertion)}, {(1) пределно икономическо усилие* (marginal
economic exertion), (2) пределно икономичностно субсиусилие* (marginal
economicalitic subsiexertion), (3) пределно икономичностно екстусилие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(marginal economicalitic extexertion)} и {(1) общо икономическо усилие* (total
economical exertion), (2) общо икономичностно субсиусилие* (total economicalitic subsiexertion), (3) общо икономичностно екстусилие* (total economicalitic extexertion)}. Частен случай на икономичностното екстумение е икономическото екстусилие* (economic extexertion), което се покрива с понятието
за икономическо реусилие* (economic reexertion). Вж. зависимости между
продукта и субсипродукта.
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Фиг. 1. Разновидности на икономическото усилие, икономичностното субсиусилие и
икономичностното екстусилие според разширителната усилностна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОНОМИЧНОСТНО ЕКСТУСЪРДИЕ* (economicalitic extdiligence) (*) –
равнище на отдаване на съзидателна енергия от дадена общностна социоединица (в т.ч. и от индивида) при осъществяването на икономичностна
дейност (на икономичностна активност), при която се създава определено благо, притежаващо способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономичностни потребности (същото като ефикасни икономичностни потребности); разширение и обобщение на понятието за икономическо усърдие.
Икономичностната оценка, която общностната социо-единица дава на икономичностното екстусърдие (зависеща от степента, с която според социоединицата благото задоволява потребностите) е икономическата изгодност. В
този контекст икономичностното екстусърдие има обективна природа, а икономичностната изгодност – общностно-оценъчна (в т.ч. и субективнооценъчна) природа. Според изгодностната икономичностна ингредиентност* (benefitness economicalitic ingredientality) (вж. ценностна икономическа
ингредиентност) има две основни форми на съществуване на екстусърдието –
икономичностно екстумение и икономичностно екстусилие, които са екстусърдностни икономичностни ингредиенти* (extdiligenceness economicalitic
ingrediends). В този смисъл икономичностното екстумение и икономичностното екстусилие са форми и частни случаи на икономичностното екстусърдие.
Според усърднтостната икономическа класификация по разширената
ингредиентност (вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи като разширителна усърдностна икономическа класификация*
(extensionarydiligenceness economic classification)] разновидности на икономичностното екстусърдие са икономическото усърдие [същото като ефекторно
икономическо екстусърдие* (effectory economic extdiligence)] и икономичностното субсиусърдие* (economicalitic subsidiligence) [същото като субсиефекторно икономичностно екстусърдие* (subsieffectory economicalitic
extdiligence)] (вж. фиг. 1). Така че според разширителната усърдностна икономическа класификация се образува редицата {икономическо усърдие, икономичностно субсиусърдие, икономичностно екстусърдие}. Икономическото
усърдие е положено при пряката производствена дейност в икономическото
производство (при което негови форми са икономическото умение и икономическото усилие). При всяка друга обществена дейност (извън пряката производствена дейност) в условията на икономика се полага икономичностното
субсиусърдие (която е [при което негови форми са икономичностното субсиумение* (economicalitic subsiskill) и икономичностното субсиусилие*
(economicalitic subsiexertion)]. При обществената дейност в нейната цялост в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------условията на икономика (т.е. при обществената икономичностна дейност) се
полага икономичностното екстусърдие, което е сумата от икономическото
усърдие и икономичностното субсиусърдие. Разновидности на горната класификация са класификациите {(1) средно икономическо усърдие* (average economic diligence), (2) средно икономичностно субсиусърдие* (average economicalitic subsidiligence), (3) средно икономичностно екстусърдие* (average
economicalitic extdiligence)}, {(1) пределно икономическо усърдие* (marginal
economic diligence), (2) пределно икономичностно субсиусърдие* (marginal
economicalitic subsidiligence), (3) пределно икономичностно екстусърдие*
(marginal economicalitic extdiligence)} и {(1) общо икономическо усърдие* (total economic diligence), (2) обща икономичностно субсиусърдие* (total
economicalitic subsidiligence), (3) общо икономичностно субсиусърдие* (total
economicalitic extdiligence)}. Частен случай на икономичностното екстусърдие
е икономическото екстусърдие* (economic extdiligence), която се покрива с
понятието за икономическо реекстусърдие* (economic reextdiligence). Вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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Фиг. 1. Разновидности на икономическото усърдие, икономичностното субсиусърдие и
икономиченостното екстусърдие според разширителната усърдностна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономичностното екстусърдие, екстумение и екстусилие като икономичностен спeцифат
Икономичностното екстусърдие има статута на икономиченостно съдържание (вж. икономическо съдържание), а икономичностното екстумение и
икономичностното екстусилие – на нейни взаимодействащи си икономиченостни форми (вж. икономическа форма), които са начини на съществуване
на икономичностното екстусърдие и са неотделими една от друга (неотделими,
защото при нормални условия полагането на екстусилие без екстумение е безпредметно, а полагането на екстумение без някакво екстусилие е невъзможно).
В това им качество икономичностното екстусърдие, екстумениет и екстусилие
образуват вид икономичностен специфат (вж. икономически специфат). С
прехода от съдържанието към формите едно и също по величина (невидимо и
намиращо се в дълбочина) икономичностно екстусърдие се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в двойка от по-близки до видимостта (но все
още далеч от нея) икономичностно екстумение и икономичностно ексусили,
които имат общо екстусърдие, означавано като специфатно-общо икономичностна екстусърдие* (specifatically-total economicalitic extdiligence) (общо екстусърдие на екстумението и екстусилието като фоекстусърдности в границите
на икономичностния специфат). Едно и също икономичностно екстусърдие
може да се прояви в различни комбинации от екстумение и екстусилие. Затова
при непроменена величина на специфатно-общото икономичностно екстусърдие съществува заместване между екстумение и екстусилие, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез специфатната крива на безразличието на икономичностното екстусърдие*
(specifatic indifference curve of the economicalitic extdiligence) IC B (фиг. 2). За
целта се използват следните означения: B – икономичностно екстусърдие,
TB = TB( S , E ) – специфатно-общо икономичностно екстусърдие като функция
на икономичностното екстумение S и икономичностно екстусилие E ,

MB S ( S , E ) =

∂TB( S , E )
∂S

– пределно екстусърдие на икономичностното екстумение* (marginal
extdiligence of the economicalitic extskill),
MB E ( S , E ) =

∂ TB( S , E )
∂E
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– пределно екстусърдие на икономичностното екстусилие* (marginal
extdiligence of the economicalitic extexertion). Трансформирането на икономическото екстусърдие в икономическо екстумение и екстусилие се определя като специфичностно опредметяване на икономичностното екстусърдие*
(specificitical objectification of the economicalitic extdiligence) [то е разновидност
на специфичностното икономичностно опредметяване* (specificitical
economicalitic objectification)], в т.ч. екстумелостно опредметяване на икономичностното екстусърдие* (extskillness objectification of the economicalitic
extdiligence) и екстусилностно опредметяване на икономичностното екстусърдие* (extexertionity objectification of the economicalitic extdiligence). Обратният процес на трансформиране на екстумението и екстусилието в екстусърдие [представен от функцията TB = TB( S , E ) е специфичностно интензиониране на икономичностното екстумение и екстусилие* (specificitical intensioning of the economicalitic extskill and extexertion) [то е разновидност на
специфичностното икономичностно интензиониране* (specificitical
economicalitic intensioning)]. По-специално, то е екстусърдностно интензиониране на икономичностното екстумение и екстусилие* (extdiligenceness
intensioning of the economicalitic extskill and extexertion), в т.ч. екстусърдностно интензиониране на икономичностното екстумение * (extdiligenceness
intensioning of the economicalitic extskill) и екстусърдностно интензиониране
на икономичностното екстусилие* (extdiligenceness intensioning of the
economicalitic extexertion).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на
икономичностното екстусилие
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икономичностното екстумение
Фиг. 2. Спецефатна крива на безразличието
на икономичностното екстусърдие

Функцията на специфатно-общото икономичностно екстусърдие
TB = TB( S , E ) не се променя с движението на точка по специфатната крива на
безразличето на икономичностното екстусърдие IC B . Затова уравнението на
кривата IC B при дадено равнище на специфатно-общото икономичностно екстусърдие е TB( S , E ) = const. Решенията на това уравнение са координатите на
различните комбинации на икономичностната екстумение и ексусилие, имащи
посоченото еднакво (постоянно) специфатно-общо икономичностно екстусърдие TB( S , E ) = const. С движението на точка по специфатната крива на безразличето на икономичностното екстусърдие IC B , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на икономичностното ексумение и икономичностното екстусилие се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
При произволна промяна на количествата на екстумението и екстусилието
(d S , d E ) (т.е. при движение на точка по специфатната крива на безразличето
на икономичностното екстусърдие IC B ) прирастът на функцията на специфатно-общото икономичностно екстусърдие е нейният пълен диференциал

d TB( S , E ) = MB S ( S , E )d S + MB E ( S , E )d E
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или, което е същото,

d TB( S , E ) =

∂ TB( S , E )
∂ TB( S , E )
dS +
d E.
∂S
∂E

Когато измененията в количествата на икономичностното екстумение и
екстусилие се извършват в рамките на дадена специфатна крива на безразличието на икономичностното екстусърдие, диференциалният прираст на функцията на специфатно-общото екстусърдие е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в екстумението и екстусилието запазва непроменена
тяхното специфатно-общо екстусърдие:

d TB( S , E ) = MB S ( S , E )d S + MB E ( S , E )d E = 0.
Посочената зависимост се определя като като ексусърдностно-еквивалентно
заместване на икономичностното екстумение и екстусилие* (extdiligenceness-equivalent substitution of the economicalitic extskill and extexertion). То
е екстусърдностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването
тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на специфатно-общото икономичностно екстусърдие

MB S ( S , E )d S и MB E ( S , E )d E ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на специфатно-общото екстусърдие, по отношение на което се конституира специфатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на екстусърдностноеквивалентното заместване на икономичностното екстумение и екстусилие* (marginal rate of the extdiligenceness-equivalent substitution of the
economicalitic extskill and extexertion)

MRBSS E =

dE
MB S ( S , E )
∂ TB( S , E ) ∂ TB( S , E )
=−
=−
:
.
dS
MB E ( S , E )
∂S
∂E

dE
между
dS
двата диференциални прираста на количествата на екстумението и екстусилието (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

[

]

Тя е отрицателна величина MRBSS E < 0 и е равна на отношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------−

MB S ( S , E )
MB E ( S , E )

между пределните изгодности на екстумението и екстусилието. Пределната
норма на екстусърдностно-еквивалентното заместване на икономичностното
екстумение и екстусилие MRBS S E показва към определена точка от
специфатната крива на безразличието на икономичностното екстусърдие IC B
с колко единици трябва да се намали обемът на икономическото екстусилие,
което да позволи да се увеличи икономическото екстумение с една единица,
така че тяхната специфатно-общо екстусърдие да остане постоянна величина.
Това заместване е положение, при което социо-единицата намалява прилаганото от нея икономичностно екстусилие, като икономисаното от това икономичностно екстусърдие използва да разшири прилаганото от нея екстумение (което може да се получи при повишаване на квалификацията).
Функцията на специфатно-общото икономичностно екстусърдие е

TB = TB( S , E ).
Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икономичностното екстусърдие на О. Хесе* (Hesse
matrix of the economicalitic extdiligence) H ( B) S E , която се състои от тези втори
производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H ( B) S E

 ∂ 2 TB( S , E ) ∂ 2 TB( S , E ) 


,
2
∂
S
∂
E
 > 0.
=  2 ∂S
 ∂ TB( S , E ) ∂ 2 TB(U ,V ) 
,


2
∂
E
∂
S
∂E



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( B) S E , елементи с
положителни значения

∂ 2 TB( S , E )
∂S

2

> 0,

∂ 2 TB( S , E )
∂E

2

>0

показват, че пределното екстусърдие на икономичностното екстумение и пределното екстусърдие на икономичностното екстусилие се увеличават с нарастването на екстумението и екстусилието. Това е законът за нарастващото

198

964

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ
до ИКОНОМИЯ (КД)

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

пределно екстусърдие на икономичностното екстумение и екстусилие*
(law of the marginal extdiligence increasing of economicalitic extskill and
extexertion). Законът за нарастващото пределно екстусърдие е друг израз на
насищането при изчерпането на даденото екстусърдие при нарастване на
равнището на екстумението и екстусилието. Според този закон при постоянни
други условия с нарастването на количеството на икономичностното ексумение или с нарастването на количеството на икономичностното екстусилие тяхното специфатно-общо икономичностно екстусърдие се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им екстусърдия нарастват, което се дължи
на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на екстусилието, всяка следваща единица прираст на екстумението изисква изчерпването на все по-големи порции от екстусърдието, както и при постоянно равнище на екстумението, всяка следваща единица прираст на екстусилието също
изисква изчерпването на все по-големи порции от екстусърдието.
ИКОНОМИЧНОСТНО СУБСИУМЕНИЕ* (economicalitic subsiskill) – вж.
икономичностно екстумение.
ИКОНОМИЧНОСТНО СУБСИУСИЛИЕ* (economicalitic subsiexertion) –
вж. икономичностно екстусилие.
ИКОНОМИЧНОСТНО СУБСИУСЪРДИЕ* (economicalitic subsidiligence) –
вж. икономичностно екстусърдие.
ИКОНОМИЧНОСТНО СУПЕРИАЛНО БЛАГО (economicalitic superial
good) – същото като икономическо-обусловено супериално благо.
ИКОНОМИЯ (economy, economics) (кд) – във:
есхатология на научната икономия (вж. теория на Ю. М. Осипов за есхатологията на икономическата цивилизация и на научната икономия);
класическа политическа икономия (същото като класическа икономическа
теория);
математическа школа в субективната политическа икономия;
математически метод в марксистката политическа икономия;
политическа икономия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОПРИНОМИКА* (ecoprinomy) – вж. [1] икономика и [2] периоди и етапи
на субномиката.
ИКОРЕДЕВЕНОМИКА* (ecoredevenomy) – вж. икореномика.
ИКОРЕНОМИКА* (ecorenomy) (съкратено от икономичностна реномика),
икономичностна реномика, икономическо-обусловена реномика, икономическо-обусловена възпроизводствена сфера, икореномическа прореномика, (*) – стилизиран израз на понятието за икономическо-обусловена възпроизводствена сфера; същото като икореномическа сфера* (ecorenomic
sphere); вид възпроизводствена сфера (начин на производство), която е една
от съставните части (подсистеми) на икофорномиката (вж. форномика).
Икореномиката е обединение на икотехномиката и икономиката. Функционира в условията на определящото въздействие на икотехномиката, която е
икотехномическа същност на икономиката, и на решаващото въздействие на
икономиката, която е икономическо явление на икофономиката. Наред с това,
е една от основните форми на реномиката (на възпроизводствената сфера).
Тези форми се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на
поддържането (на субномиката), защото характерът на реномиката е определен от характера на поддържането като нейна социо-база. Затова според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни
форми на развитието на реномиката: (1) конреномика (същото като консуномичностна реномика), (2) прореномика (същото като прономичностна реномика), (3) икореномика (същото като икономичностна реномика), (4) ексреномика (същото като ексномичностна реномика), (5) фиреномика (същото като
финомичностна реномика). Мястото на икореномиката в тях и в реномиката
като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и икономика). Така че икореномиката
принадлежи едновременно на реномиката и на икофорномиката.

1

966

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Конреномика

2

(2) Прореномика
(прореномическа
конреномика)

3

(3) Икореномика
(икореномическа
прореномика)

4
5

(4) Ексреномика
(ексреномическа
икореномика)
(5) Фиреномика
(фиреномическа
ексреномика)

Фиг. 1. Икореномика (икореномическа сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на възпроизвдствената сфера, представено чрез покриващи се сегменти

Науката за нуклеарната иконономическо-обусловена възпроизводствена
сфера е икореномикс* (ecorenomics) и тя е функционална част от реномикс*
(renomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната реномика, т.е. за
нуклеарната възпроизводствена сфера). Наред с това, икореномикс е съставен
част на икофорномикс* (ecofornomics) (която от своя страна е науката за нуклеарната икофорномика). Вж. форномика.
Икореномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от икореномиката се определя като икореприномика*
(ecoreprinomy) (първична икореномика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми; същото е като неексреномическа икореномика), а развитата част от икореномиката се определя като икоредевеномика*
(ecoredevenomy) (развита икореномика, тъй като над нея има надградени
следващи исторически форми; същото е като ексреномическа икореномика).
Науката за нуклеарната икореприномика е икореприномикс* (ecoreprinomics),

2

967

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------а науката за нуклеарната икоредевеномика е икоредевеномикс* (ecoredevenomics).
Аналогично на икономиката и икотехномиката, и икореномиката може да
бъде разделена на две части: субективна и обективна. Тези две части съответно
са (1) субективна икореномика (т.е. субективна субстантивна сфера), субективните икотехномически ингредиенти на която са продукт на вземането на
субективни решения от страна на икореномическите субекти (в една или друга
степен отклоняващи се от техните обективни икореномически интереси) (субективната икореномика е общо понятие за субективната икономика и субективната икотехномика) и (2) обективна икореномика (т.е. обективна субстантивностна сфера), обективните икореномически ингредиенти на която са продукт на преобразуването на съответните субективни икореномически ингредиенти въз основа на определени научни критерии, които обективни ингредиенти
са възможно най-близки до обективните икореномически интереси на икореномическите субекти (обективната икореномика е общо понятие за обективната икономика и обективната икотехномика).
В икореномиката намиращите се в субективната трансцентитална област
икореномически ингредиенти са най-вече икореномическата отдаденост (която е общо понятие за икономическата ценност и икотехномическото усърдие) и нейните икореномически форми като (1) творческата трансцентитална
икореномическа реализираност (която е общо понятие за икономическата полезност и икотехномическото умение) и (2) работната трансцентитална икореномическа реализираност (която е общо понятие за икономическата
стойност и икотехномическото усилие).
Също така, в икореномиката намиращите се в обективната трансцентитаална област икореномически ингредиенти са най-вече трансцентиталната икореномическа заделеност (която е общо понятие за трансцентиталния икономически интерес и трансцентиталната икотехномическа заделеност) и нейните
икореномически форми като (1) творческата трансцентитална икореномическа
заделеност (която е общо понятие за творческия трансцентитален икономически интерес и творческата трансцентитална икотехномическа заделеност) и (2)
работната трансцентитална икореномическа заделеност (която е общо понятие
за работната трансцентитален икономически интерес и работната трансцентитална икотехномическа заделеност).
Освен това: (1) трансцентиталното икореномическо участие е общо понятие за икореномическата отдаденост и трансцентиталната икореномическа заделеност; (2) трансцентиталната икореномическа ползваема задоволеност е
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за творческата трансцентитална икореномическа реализираност
и творческата трансцентитална икореномическа заделеност; (3) трансцентиталната икореномическа сметна задоволеност е общо понятие за работната
трансцентитална икореномическа реализираност и работната трансцентитална
икореномическа заделеност.
Във фиг. 2. са посочени разновидностите на присъщите на икореномиката
ингедиенти, които произтичат от (1) субстантивностната икореномическа
ингредиентност, (2) общностния икореномически статут и (3) ценностната
икономическа ингредиентност, последната в частта й, отнасяща се до изпълнителната активност (усърдностна, творческа и работна) [където изразите (1),
(2) и (3) са в качеството им на класификационни ингредиентни икономически
критерии]. ИК означава икономически, ИТ – икотехномически, ИР – икореномически. Всички позиции имат определението трансцентитален, което поради
липса на място е пропуснато.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР раб. реализираност

ИК
стойност

ИК ценност

ИР отдаденост

ИТ усърдие

ИР творческа реализираност

ИК полезност

ИТ умение

ИК сметна
задоволеност

ИК значимост

ИР сметна
задоволеност

ИТ сметна
задоволеност

ИР участие

ИК ползваема задоволеност

ИТ
принос

ИР ползваема задоволеност

ИТ ползваема задоволеност

ИК работен интерес

ИК интерес

ИК творчески интерес

ИТ усилие

ИР работна заделеност

ИТ работна зададеност

ИР заделеност

ИР творческа заделеност

ИТ зададеност

ИР творческа зададеност

Фиг. 2. Разновидности на присъщите на икореномиката ингредиенти, които произтичат от
субстантивностната икореномическа ингредиентност, (2) общностния икореномически статут и (3) ценностната икономическа ингредиентност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИКА (ecorenomy) (кд) – във:
ексреномическа икореномика (същото като ексреномика);
неексреномическа икореномика (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиреномическа ексреномическа икореномика (вж. допълващи форми
на реномиката);
нефиреномическа икореномика (вж. допълващи форми на реномиката).
ИКОРЕНОМИКС* (ecorenomics) – вж. икореномика.
ИКОРЕНОМИКС (ecorenomics) (кд) – във:
ексреномически икореномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
икореномикс (вж. икореномика);
неексреномически икореномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиреномически ексреномически икореномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиреномически икореномикс (вж. допълващи форми на реномиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (ecorenomic genuineness) (ки) –
във:
външна достижима икореномическа автентичност (вж. икореномическа вероятностност; икореномическа достоверност; икореномически пробабитит; икореномически релиабитит;);
външна реализирана икореномическа автентичност (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция; икореномически реализитит; икореномически тендентит);
външна реализуема икореномическа автентичност (вж. икореномическа закономерност; икореномическа осъществимост; икореномически регулатит; икореномически феазитит);
вътрешна достижима икореномическа автентичност (вж. икореномическа вероятностност; икореномическа достоверност; икореномически пробабитит; икореномически релиабитит;);
вътрешна реализирана икореномическа автентичност (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция; икореномически реализитит; икореномически тендентит);
вътрешна реализуема икореномическа автентичност (вж. икореномическа закономерност; икореномическа осъществимост; икореномически регулатит; икореномически феазитит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (ecorenomic activity) (същото като
икореномическа кинетичност и кинетична икореномическа синергия) –
общо понятие за икономическа активност и икотехномическа активност, но
не и за двете взети заедно в тяхното цялостно единство; целенасочено икореномическо движение (вж. икономическо движение), при което някаква възпроизводствена икономическа единица създава определено икореномическо
благо (вж. икореномическо благо); кинетична икореномическа синергия*
(kinetic ecorenomic synergy) [икореномическа кинетичност* (ecorenomic
kineticality)], която е формата или още външното състояние на кинетичната икореномическа енергия* (kinetic ecorenomic еnergy) (последната в качеството й на икореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние)
на кинетичния икореномически ингредиент] (вж. икореномическа дейност). В
това взаимоотношение кинетичната икореномическа енергия е определяща, а
кинетичната икореномическа синергия е решаваща. Кинетичната икореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в икореномическото възпроизводство кинетична икореномическа енергия, така че с намалена икореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването
на икореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически
потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната
икореномическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната икореномическа синергия (на икореномичеката активност), с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния икореномически ингредиент. При синергетично икореномическо кинетизиране* (synergetic
ecorenomic kinetation) (синергетичното икореномическо активиране) (вж. икореномическа дейност и икореномическа потенциалност) потенциалната икореномическа синергия (икореномическата потенциалност, икореномическият
свитък) се преобразува в кинетична икореномическа синергия (в икореномическа активност) подобно на отпускане на свита пружина, където от своя страна потенциалната икореномическа синергия е формата или още външното
състояние на потенциалната икореномическа енергия (последната в качеството й на икореномическо съдържание). {Потенциалната икореномическа енергия е икореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън
върху елементите на някаква консервативна икореномическа система (вж.
консервативна икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и
която е равна на икореномическата работа. Кинетичната икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------енергия е икореномическата енергия на движението на елементите на икореномическата система при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален икореномически ингредиент е синергетичен
кинетичен икореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост,
т.е. е синергетична икореномическа конвулвента* (synergetic ecorenomic
conevulvent), а синергетичният кинетичeн икореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален икореномически ингредиент, т.е. е синергетична икореномическа еволвента* (synergetic ecorenomic evolvent), така че
тук синергетичното икореномическо активиране (преходът от икореномическа
потенциалност към икореномическа активност) е процес на синергетично
икореномическо разтягане (synergetic ecorenomic evolsion); други синоними
на този процес са синергетична икореномическа екстензия* (synergetic
ecorenomic extension), синергетична икореномическа еволвулсия* (synergetic
ecorenomic evolvulsion), синергетична икореномическа деконвулсия*
(synergetic ecorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на икореномическата активност са (1) усвояващата икореномическа активност*
(assimilating ecorenomic activity) [входната икореномическа активност*
(input ecorenomic activity)] и (2) създаващата икореномическа активност*
(giving ecorenomic activity) [изходната икореномическа активност* (output
ecorenomic activity)].
Според общностния икореномически статут разновидности на икореномическата активност са: (1) субтиикореномическата активност*
(subtiecorenomic activity) [в т.ч. усвояващата субтиикореномическа активност* (assimilating subtiecorenomic activity) и създаващата субтиикореномическа активност* (giving subtiecorenomic activity)]; (2) обтиикореномическата активност* (obtiecorenomic activity) [в т.ч. усвояващата обтиикореномическа активност* (assimilating obtiecorenomic activity) и създаващата
обтиикореномическа активност* (giving obtiecorenomic activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата активност са:
(1) уницентиталната икореномическа активност* (unicentital
ecorenomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща икореномическа
активност* (unicentital assimilating ecorenomic activity) и уницентиталната
създаваща икореномическа активност* (unicentital giving ecorenomic
activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) трансцентиталната икореномическа активност* (transcentital
ecorenomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща икореномическа
активност* (transcentital assimilating ecorenomic activity) и трансцентиталната създаваща икореномическа активност* (transcentital giving ecorenomic
activity)};
(3) инцентиталната икореномическа активност* (incentital ecorenomic
activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща икореномическа активност*
(incentital assimilating ecorenomic activity) и инцентиталната създаваща икореномическа активност* (incentital giving ecorenomic activity)};
(4) центиталната икореномическа активност* (centital ecorenomic
activity) {в т.ч. центиталната усвояваща икореномическа активност*
(centital assimilating ecorenomic activity) и центиталната създаваща икореномическа активност* (centital giving ecorenomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата активност са:
(1) унисъзидателната икореномическа активност* (unimaking
ecorenomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща икореномическа
активност* (unimaking assimilating ecorenomic activity) и унисъзидателната
създаваща икореномическа активност* (unimaking giving ecorenomic
activity)};
(2) съзидателната икореномическа активност* (making ecorenomic
activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща икореномическа активност*
(making assimilating ecorenomic activity) и съзидателната създаваща икореномическа активност* (making giving ecorenomic activity)};
(3) изпълнителната икореномическа активност* (implementary
ecorenomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща икореномическа активност* (implementary assimilating ecorenomic activity) и изпълнителната
създаваща икореномическа активност* (implementary giving ecorenomic
activity)};
(4) творческата икореномическа активност* (creative ecorenomic activity) {в т.ч. творческата усвояваща икореномическа активност* (creative
assimilating ecorenomic activity) и творческата създаваща икореномическа
активност* (creative giving ecorenomic activity)};
(5) работната икореномическа активност* (working ecorenomic
activity) {в т.ч. работната усвояваща икореномическа активност* (working
assimilating ecorenomic activity) и работната създаваща икореномическа активност* (working giving ecorenomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) сътворителната икореномическа активност* (creating ecorenomic
activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща икореномическа активност*
(creating assimilating ecorenomic activity) и сътворителната създаваща икореномическа активност* (creating giving ecorenomic activity)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икореномическата активност са:
(1) възпроизводствената икореномическа активност* (reproductional
ecorenomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща икореномическа
активност* (reproductional assimilating ecorenomic activity) и възпроизводствената създаваща икореномическа активност* (reproductional giving
ecorenomic activity)};
(2) производствената икореномическа активност* (production
ecorenomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща икореномическа
активност* (production assimilating ecorenomic activity) и производствената
създаваща икореномическа активност* (production giving ecorenomic
activity)};
(3) разменната икореномическа активност* (exchange ecorenomic
activity) {в т.ч. разменната усвояваща икореномическа активност*
(exchange assimilating ecorenomic activity) и разменната създаваща икореномическа активност* (exchange giving ecorenomic activity)};
(4) разпределителната икореномическа активност* (distribution
ecorenomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща икореномическа
активност* (distribution assimilating ecorenomic activity) и разпределителната създаваща икореномическа активност* (distribution giving ecorenomic
activity)};
(5) потребителната икореномическа активност* (consumption
ecorenomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща икореномическа активност* (consumption assimilating ecorenomic activity) и потребителната
създаваща икореномическа активност* (consumption giving ecorenomic
activity)};
(6) стопанствената икореномическа активност* (proecorenomizing
ecorenomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща икореномическа активност* (proecorenomizing assimilating ecorenomic activity) и стопанствената създаваща икореномическа активност* (proecorenomizing giving
ecorenomic activity)};
(7) следпроизводствената икореномическа активност* (post-production
ecorenomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща икореномичес10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка активност* (post-production assimilating ecorenomic activity) и следпроизводствената създаваща икореномическа активност* (post-production giving
ecorenomic activity)};
(8) предипотребителната икореномическа активност* (beforeconsumption ecorenomic activity) {в т.ч. предипотребителната усвояваща
икореномическа активност* (before-consumption assimilating ecorenomic
activity) и предипотребителната създаваща икореномическа активност*
(before-consumption giving ecorenomic activity)};
(9) посредническата икореномическа активност* (intermediationary
ecorenomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща икореномическа активност* (intermediationary assimilating ecorenomic activity) и посредническата създаваща икореномическа активност* (intermediationary giving
ecorenomic activity)};
(10) бизнес икореномическа активност* (business ecorenomic activity) {в
т.ч. бизнес усвояваща икореномическа активност* (business assimilating
ecorenomic activity) и бизнес създаваща икореномическа активност*
(business giving ecorenomic activity)};
(11) алокативна икореномическа активност* (allocative ecorenomic activity) {в т.ч. алокативна усвояваща икореномическа активност* (allocative
assimilating ecorenomic activity) и алокативна създаваща икореномическа
активност* (allocative giving ecorenomic activity)}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (ecorenomic activity) (ки) – във:
икореномическа активност;
създаваща икореномическа активност (вж. икореномическа активност);
усвояваща икореномическа активност (вж. икореномическа активност).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТФЕНОСТ* (ecorenomic aspheness) – същото като
феностен икореномически актив (вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic asworthness) –
същото като ценностностен икореномически акнтив (вж. икореномическа
ексосъщина и икореномическо ексопроявление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТНОСТ* (ecorenomic probabilitiness)
(*) – икореномическа възможност и икореномическа случайност (и двете във
вероятностно състояние), взети заедно в тяхното цялостно диалектическо
единство (като цялостност от икореномическа възможност и икореномическа
случайност); икореномическо понятие (вж. икономическо понятие), отразяващо положението, че осъществяването на даден икореномически предмет в
икореномическата реалност е достижимо в определена степен; общо понятие
за икономическа вероятностност и икотехномическа вероятностност, които
са негови разновидности (то е или икономическа вероятностност, или икотехномическа вероятностност, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
(вж. икореномика). Икореномическата достижимост* (ecorenomic attainability) (като основа на вероятностността на икореномическия предмет) произтича от икореномическата възможност и се извежда от икореномическата случайност. Икореномическата вероятностност е една от външните характеристики, които изграждат икореномическата истинност [в качеството й на
достижима икореномическа истинност* (attainable ecorenomic veracity)],
последната установяваща достижимата адекватност* (attainable adequacy)
на икореномическия предмет с икореномическата действителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа вероятностност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Икореномическата вероятностност е външна достижима автентичност* (external attainable genuineness) (външно-присъща достижима автентичност) [или още външна достижима икореномическа автентичност* (external
attainable ecorenomic genuineness), която е вид външна страна] на икореноми13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата истинност, докато икореномическата достоверност е вътрешна
достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешноприсъща достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икореномическа автентичност* (internal attainable ecorenomic genuineness), която е
вид вътрешна страна] на икореномическата истинност. Икореномическата вероятностност е начин на обосноваване на икореномическата достоверност
[накратко – начин на икореномическо обосноваване* (ecorenomic grounding
mode)], където икореномическата истинност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа достоверност и икореномическа вероятностност. Икореномическата вероятностност е вероятностност на икореномическия предмет (и вероятностност на достоверността на икореномическия предмет). Икореномическата достоверност и икореномическата вероятностност са
категории на достижимата автентичност на икореномическия предмет*
(attainable genuineness of the ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическата достоверност се снема в икореномическата вероятностност: икореномическата вероятностност е икореномическата достоверност в снет вид. Икореномическата вероятностност е скрита в икореномическата достоверност, а
икореномическата достоверност [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата вероятностност [която е вторичната (производната) и решаващата
автентичност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата вероятностност са (1) икореномическата кваливероятностност*
(ecorenomic qualiprobabilitiness) и (2) икореномическата квантивероятностност* (ecorenomic quantiprobabilitiness). Според общностния икореномически статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтивероятностност* (ecorenomic subtiprobabilitiness) [в т.ч. икореномическата субтикваливероятностност* (ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и икореномическата субтиквантивероятностност* (ecorenomic subtiquantiprobabilitiness)] и
(2) икореномическата обтивероятностност* (ecorenomic obtiprobabilitiness)
[в т.ч. икореномическата обтикваливероятностност* (ecorenomic
obtiqualiprobabilitiness) и икореномическата обтиквантивероятностност*
(ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата вероятностност са:
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) трансцентитална икореномическа вероятностност* (transcentital
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа кваливероятностност* (transcentital ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която
се числят (α) трансцентитална икореномическа субтикваливероятностност* (transcentital ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) трансцентитална
икореномическа
обтикваливероятностност*
(transcentital
ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) трансцентитална икореномическа
квантивероятностност* (transcentital ecorenomic quantiprobabilitiness) [към
която се числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквантивероятностност* (transcentital ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквантивероятностност* (transcentital
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(2) инцентитална икореномическа вероятностност* (incentital
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа кваливероятностност* (incentital ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтикваливероятностност*
(incentital ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) инцентитална икореномическа
обтикваливероятностност*
(incentital
ecorenomic
obtiqualiprobabilitiness)] и (б) инцентитална икореномическа квантивероятностност* (incentital ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят
(α) инцентитална икореномическа субтиквантивероятностност*
(incentital ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) инцентитална икореномическа
обтиквантивероятностност*
(incentital
ecorenomic
obtiquantiprobabilitiness)]};
(3) центитална икореномическа вероятностност* (centital ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) центитална икореномическа кваливероятностност* (centital ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтикваливероятностност* (centital ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) центитална икореномическа обтикваливероятностност*(centital ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) центитална
икореномическа квантивероятностност* (centital ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквантивероятностност* (centital ecorenomic subtiquantiprobabilitiness)
и (β) центитална икореномическа обтиквантивероятностност* (centital
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]}; (4) уницентитална икореномическа
вероятностност* (unicentital ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа кваливероятностност* (unicentital ecorenomic
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) уницентитална икореномическа
субтикваливероятностност* (unicentital ecorenomic subtiqualiprobabilitiness)
и (β) уницентитална икореномическа обтикваливероятностност*
(unicentital ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) уницентитална икореномическа
квантивероятностност*
(unicentital
ecorenomic
quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) уницентитална икореномическа
субтиквантивероятностност*
(unicentital
ecorenomic
subtiquantiprobabilitiness) и (β) уницентитална икореномическа обтиквантивероятностност* (unicentital ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата вероятностност са:
(1) унисъзидателна икореномическа вероятностност* (unimaking
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа кваливероятностност* (unimaking ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се
числят (α) унисъзидателна икореномическа субтикваливероятностност*
(unimaking ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтикваливероятностност*
(unimaking
ecorenomic
obtiqualiprobabilitiness)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантивероятностност* (unimaking ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквантивероятностност*
(unimaking ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквантивероятностност*
(unimaking
ecorenomic
obtiquantiprobabilitiness)]};
(2) съзидателна икореномическа вероятностност* (making ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа кваливероятностност* (making ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтикваливероятностност* (making ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) съзидателна икореномическа обтиквантивероятностност* (making ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) съзидателна икореномическа квантивероятностност* (making ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквантивероятностност* (making ecorenomic subtiquantiprobabilitiness)
и (β) съзидателна икореномическа обтиквантивероятностност* (making
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(3) изпълнителна икореномическа вероятностност* (implementationary
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа кваливероятностност* (implementationary ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се числят (α) изпълнителна икореномическа субтикваливероятностност*
(implementationary ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) изпълнителна
икореномическа обтикваливероятностност* (implementationary ecorenomic
obtiqualiprobabilitiness)] и (б) изпълнителна икореномическа квантивероятностност* (implementationary ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се
числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантивероятностност*
(implementationary ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) изпълнителна
икореномическа
обтиквантивероятностност*
(implementationary
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(4) творческа икореномическа вероятностност* (creative ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) творческа икореномическа кваливероятностност*
(creative ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) творческа
икореномическа
субтикваливероятностност*
(creative
ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) творческа икореномическа обтикваливероятностност* (creative ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) творческа икореномическа квантивероятностност* (creative ecorenomic quantiprobabilitiness)
[към
която
се
числят
(α)
творческа
икореномическа
субтиквантивероятностност* (creative ecorenomic subtiquantiprobabilitiness)
и (β) творческа икореномическа обтиквантивероятностност* (creative
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(5) работна икореномическа вероятностност* (working ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) работна икореномическа кваливероятностност*
(working ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтикваливероятностност*
(working
ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) работна икореномическа обтикваливероятностност* (working ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) работна икореномическа
квантивероятностност*
(working
ecorenomic
quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантивероятностност* (working ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и
(β) работна икореномическа обтиквантивероятностност* (working
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(6) сътворителна икореномическа вероятностност* (performing
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа кваливероятностност* (performing ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се
числят (α) сътворителна икореномическа субтикваливероятностност*
(performing ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) сътворителна икореномическа
обтикваливероятностност*
(performing
ecorenomic
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiqualiprobabilitiness)] и (б) сътворителна икореномическа квантивероятностност* (performing ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят
(α)
сътворителна
икореномическа
субтиквантивероятностност*
(performing ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквантивероятностност*
(performing
ecorenomic
obtiquantiprobabilitiness)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата вероятностност са:
(1) усвоявана икореномическа вероятностност* (assimilated ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа кваливероятностност*
(assimilated ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) усвоявана
икореномическа субтикваливероятностност* (assimilated ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) усвоявана икореномическа обтикваливероятностност* (assimilated ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) усвоявана
икореномическа квантивероятностност* (assimilated ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантивероятностност* (assimilated ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и
(β) усвоявана икореномическа обтиквантивероятностност* (assimilated
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(2) създавана икореномическа вероятностност* (gived ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) създавана икореномическа кваливероятностност*
(gived ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтикваливероятностност*
(gived
ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) създавана икореномическа обтикваливероятностност* (gived ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) създавана икореномическа квантивероятностност* (gived ecorenomic quantiprobabilitiness)
[към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантивероятностност* (gived ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) създавана икореномическа
обтиквантивероятностност*
(gived
ecorenomic
obtiquantiprobabilitiness)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата вероятностност са:
(1) сустатитна икореномическа вероятностност* (sustatitic
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа кваливероятностност* (sustatitic ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят
(α) сустатитна икореномическа субтикваливероятностност* (sustatitic
ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) сустатитна икореномическа об18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тикваливероятностност* (sustatitic ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б)
сустатитна
икореномическа
квантивероятностност*
(sustatitic
ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа
субтиквантивероятностност*
(sustatitic
ecorenomic
subtiquantiprobabilitiness) и (β) сустатитна икореномическа обтиквантивероятностност* (sustatitic ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(2) субстатна икореномическа вероятностност* (substatum ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа кваливероятностност* (substatum ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) субстатна
икореномическа
субтикваливероятностност*
(substatum
ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) субстатна икореномическа обтикваливероятностност* (substatum ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б)
субстатна икореномическа квантивероятностност* (substatum ecorenomic
quantiprobabilitiness) [към която се числят (α) субстатна икореномическа субтиквантивероятностност* (substatum ecorenomic subtiquantiprobabilitiness)
и (β) субстатна икореномическа обтиквантивероятностност* (substatum
ecorenomic obtiquantiprobabilitiness)]};
(3) запасова икореномическа вероятностност* (stock ecorenomic
probabilitiness) {в т.ч. (а) запасова икореномическа кваливероятностност*
(stock ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтикваливероятностност*
(stock
ecorenomic
subtiqualiprobabilitiness) и (β) запасова икореномическа обтикваливероятностност* (stock ecorenomic obtiqualiprobabilitiness)] и (б) запасова икореномическа квантивероятностност* (stock ecorenomic quantiprobabilitiness)
[към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантивероятностност* (stock ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) запасова икореномическа
обтиквантивероятностност*
(stock
ecorenomic
obtiquantiprobabilitiness)]};
(4) сустатантна икореномическа вероятностност* (sustatantal
ecorenomic probabilitiness) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа кваливероятностност* (sustatantal ecorenomic qualiprobabilitiness) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа субтикваливероятностност*
(sustatantal ecorenomic subtiqualiprobabilitiness) и (β) сустатантна икореномическа
обтикваливероятностност*
(sustatantal
ecorenomic
obtiqualiprobabilitiness)] и (б) сустатантна икореномическа квантивероятностност* (sustatantal ecorenomic quantiprobabilitiness) [към която се числят
(α)
сустатантна
икореномическа
субтиквантивероятностност*
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(sustatantal ecorenomic subtiquantiprobabilitiness) и (β) сустатантна икореномическа
обтиквантивероятностност*
(sustatantal
ecorenomic
obtiquantiprobabilitiness)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ (ecorenomic possibility) (*) – икореномическа категория (вж. икономическа категория), отразяваща обективносъществуващата икореномическа тенденция на развитието на всеки икореномическия предмет (в т.ч. на всеки икореномически обект и икореномическа
система); общо понятие за икономическа възможност и икотехномическа
възможност, които са негови разновидности (то е или икономическа възможност, или икотехномическа възможност, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Тя възниква върху основата на една или друга икореномическа необходимост и икореномическа закономерност на развитието на предмета и ги отразява. Икореномическата възможност е това, което
може да стане, но може и да не стане като икореномическа действителност.
Вж. икореномическа възможност и икореномическа действителност.
Икореномическата възможност изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност (вж. фиг.
1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа възможност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Първо. Икореномическата възможност е външна насоченост* (external
tendencity) (външно-присъща насоченост) [или още външна икореномическа
насоченост* (external ecorenomic tendencity), която е вид външна страна] на
икореномическия предмет, така че е външна страна на икореномическата
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тенденция, докато икореномическата необходимост е вътрешна насоченост* (internal tendencity) [или още вътрешна икореномическа насоченост*
(internal ecorenomic tendencity), която е вид вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата необходимост е вътрешна страна на
икореномическата тенденция. Икореномическата възможност е начин на мотивиране на икореномическата необходимост [накратко – начин на икореномическо мотивиране* (ecorenomic motivation mode)], където икореномическата тенденция се разглежда като диалектическо единство на икореномическа необходимост и икореномическа възможност. Икореномическата възможност е възможност на икореномическия предмет (и възможност на необходимостта на икореномическия предмет). Икореномическата необходимост и
икореномическата възможност са категории на насочеността на икореномическия предмет* (tendencity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази насоченост. Икореномическата необходимост се снема в икореномическата възможност: икореномическата възможност е икореномическата необходимост в снет вид. Икореномическата възможност е скрита в икореномическата необходимост, а икореномическата необходимост [която е първичната (примитивната) и определящата насоченост на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата възможност [която е вторичната (производната) и решаващата насоченост на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икореномическата възможност е и вътрешна реализуемост* (internal realizability) (вътрешно-присъща реализуемост) [или още вътрешна
икореномическа реализуемост* (internal ecorenomic realizability), която е вид
вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че е вътрешна страна на
икореномическата осъществимост, докато икореномическата действителност е външна реализуемост* (external realizability) [или още външна икореномическа реализуемост* (external ecorenomic realizability), която е вид
външна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата действителност е външна страна на икореномическата осъществимост. Икореномическата действителност е начин на верифициране на икореномическата
възможност [накратко – начин на икореномическо верифициране*
(ecorenomic verification mode)], където икореномическата осъществимост се
разглежда като диалектическо единство на икореномическа възможност и икореномическа действителност. Икореномическата възможност е възможност на
икореномическия предмет (и възможност на действителност на икореномичес22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия предмет). Икореномическата възможност и икореномическата действителност са категории на реализуемостта на икореномическия предмет*
(realizability of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализуемост. Икореномическата възможност се снема в икореномическата действителност: икореномическата
действителност е икореномическата възможност в снет вид. Икореномическата
действителност е скрита в икореномическата възможност, а икореномическата
възможност [която е първичната (примитивната) и определящата реализуемост
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата действителност [която е вторичната (производната) и решаващата реализуемост на икореномическия предмет].
Трето. Икореномическата възможност е още и вътрешна достижимот*
(internal attainability) (вътрешно-присъща достижимост) [или още вътрешна
икореномическа достижимост* (internal ecorenomic fattainability), което е вид
вътрешна страна] на икореномическата вероятностност, така че е вътрешна
страна на икореномическата вероятностност, докато икореномическата случайност е външна достижимост* (external attainability) [или още външна
икореномическа достижимост* (external ecorenomic attainability), която е вид
външна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата случайност е външна страна на икореномическата вероятностност и е начин на
извеждане на икореномическата възможност [накратко – начин на икореномическо извеждане* (ecorenomic outgoing mode)], където икореномическата вероятностност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа възможност и икореномическа случайност. Икореномическата възможност е възможност на икореномическия предмет (и възможност на случайността на икореномическия предмет). Икореномическата възможност и икореномическата случайност са категории на достижимостта на икореномическия
предмет* (attainability of the ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази достижимост. Икореномическата възможност се снема в икореномическата случайност: икореномическата случайност е икореномическата възможност в снет вид. Икореномическата случайност е скрита в икореномическата възможност, а икореномическата
възможност [която е първичната (примитивната) и определящата достижимост
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата случайност
[която е вторичната (производната) и решаващата достижимост икореномическия предмет].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата възможност са (1) икореномическата кваливъзможност*
(ecorenomic qualipossibility) и (2) икореномическата квантивъзможност*
(ecorenomic quantipossibility). Според общностния икореномически статут
нейни разновидности са (1) икореномическата субтивъзможност*
(ecorenomic subtipossibility) [в т.ч. икореномическата субтикваливъзможност* (ecorenomic subtiqualipossibility) и икореномическата субтиквантивъзможност* (ecorenomic subtiquantipossibility)] и (2) икореномическата
обтивъзможност* (ecorenomic obtipossibility) [в т.ч. икореномическата обтикваливъзможност* (ecorenomic obtiqualipossibility) и икореномическата
обтиквантивъзможност* (ecorenomic obtiquantipossibility)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата възможност са:
(1) трансцентитална икореномическа възможност* (transcentital
ecorenomic possibility) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа кваливъзможност* (transcentital ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α)
трансцентитална икореномическа субтикваливъзможност* (transcentital
ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) трансцентитална икореномическа обтикваливъзможност* (transcentital ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б)
трансцентитална икореномическа квантивъзможност* (transcentital
ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквантивъзможност* (transcentital ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквантивъзможност* (transcentital ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(2) инцентитална икореномическа възможност* (incentital ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа кваливъзможност*
(incentital ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) инцентитална
икореномическа
субтикваливъзможност*
(incentital
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) инцентитална икореномическа обтикваливъзможност* (incentital ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) инцентитална
икореномическа квантивъзможност* (incentital ecorenomic quantipossibility)
[към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквантивъзможност* (incentital ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) инцентитална
икореномическа
обтиквантивъзможност*
(incentital
ecorenomic
obtiquantipossibility)]};
(3) центитална икореномическа възможност* (centital ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) центитална икореномическа кваливъзможност*
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(centital ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтикваливъзможност*
(centital
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) центитална икореномическа обтикваливъзможност* (centital ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) центитална икореномическа квантивъзможност* (centital ecorenomic quantipossibility) [към която се
числят (α) центитална икореномическа субтиквантивъзможност* (centital
ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) центитална икореномическа обтиквантивъзможност* (centital ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(4) уницентитална икореномическа възможност* (unicentital
ecorenomic possibility) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа кваливъзможност* (unicentital ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α)
уницентитална икореномическа субтикваливъзможност* (unicentital
ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) уницентитална икореномическа обтикваливъзможност* (unicentital ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) уницентитална икореномическа квантивъзможност* (unicentital ecorenomic
quantipossibility) [към която се числят (α) уницентитална икореномическа
субтиквантивъзможност* (unicentital ecorenomic subtiquantipossibility) и (β)
уницентитална икореномическа обтиквантивъзможност* (unicentital
ecorenomic obtiquantipossibility)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата възможност са:
(1) унисъзидателна икореномическа възможност* (unimaking
ecorenomic possibility) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа кваливъзможност* (unimaking ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α)
унисъзидателна икореномическа субтикваливъзможност* (unimaking
ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) унисъзидателна икореномическа обтикваливъзможност* (unimaking ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантивъзможност* (unimaking ecorenomic
quantipossibility) [към която се числят (α) унисъзидателна икореномическа
субтиквантивъзможност* (unimaking ecorenomic subtiquantipossibility) и (β)
унисъзидателна икореномическа обтиквантивъзможност* (unimaking
ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(2) съзидателна икореномическа възможност* (making ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа кваливъзможност*
(making ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтикваливъзможност*
(making
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) съзидателна икореномическа обтикваливъзмож25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (making ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) съзидателна икореномическа квантивъзможност* (making ecorenomic quantipossibility) [към която
се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквантивъзможност*
(making ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) съзидателна икореномическа
обтиквантивъзможност* (making ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(3) изпълнителна икореномическа възможност* (implementationary
ecorenomic possibility) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа кваливъзможност* (implementationary ecorenomic qualipossibility) [към която се числят
(α)
изпълнителна
икореномическа
субтикваливъзможност*
(implementationary ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) изпълнителна икореномическа
обтикваливъзможност*
(implementationary
ecorenomic
obtiqualipossibility)] и (б) изпълнителна икореномическа квантивъзможност* (implementationary ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α)
изпълнителна
икореномическа
субтиквантивъзможност*
(implementationary ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквантивъзможност* (implementationary ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(4) творческа икореномическа възможност* (creative ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) творческа икореномическа кваливъзможност* (creative
ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) творческа икореномическа субтикваливъзможност* (creative ecorenomic subtiqualipossibility) и (β)
творческа икореномическа обтикваливъзможност* (creative ecorenomic
obtiqualipossibility)] и (б) творческа икореномическа квантивъзможност*
(creative ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α) творческа икореномическа
субтиквантивъзможност*
(creative
ecorenomic
subtiquantipossibility) и (β) творческа икореномическа обтиквантивъзможност* (creative ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(5) работна икореномическа възможност* (working ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) работна икореномическа кваливъзможност* (working
ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтикваливъзможност* (working ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) работна икореномическа обтикваливъзможност* (working ecorenomic
obtiqualipossibility)] и (б) работна икореномическа квантивъзможност*
(working ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтиквантивъзможност*
(working
ecorenomic
subtiquantipossibility) и (β) работна икореномическа обтиквантивъзможност* (working ecorenomic obtiquantipossibility)]};
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) сътворителна икореномическа възможност* (performing ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа кваливъзможност*
(performing ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) сътворителна
икореномическа
субтикваливъзможност*
(performing
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) сътворителна икореномическа обтикваливъзможност* (performing ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) сътворителна
икореномическа
квантивъзможност*
(performing
ecorenomic
quantipossibility) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквантивъзможност* (performing ecorenomic subtiquantipossibility) и (β)
сътворителна икореномическа обтиквантивъзможност* (performing
ecorenomic obtiquantipossibility)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата възможност са:
(1) усвоявана икореномическа възможност* (assimilated ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа кваливъзможност*
(assimilated ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтикваливъзможност*
(assimilated
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) усвоявана икореномическа обтикваливъзможност* (assimilated ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) усвоявана икореномическа квантивъзможност* (assimilated ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантивъзможност*
(assimilated ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) усвоявана икореномическа
обтиквантивъзможност* (assimilated ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(2) създавана икореномическа възможност* (gived ecorenomic possibility) {в т.ч. (а) създавана икореномическа кваливъзможност* (gived
ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтикваливъзможност* (gived ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) създавана икореномическа обтикваливъзможност* (gived ecorenomic
obtiqualipossibility)] и (б) създавана икореномическа квантивъзможност*
(gived ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтиквантивъзможност*
(gived
ecorenomic
subtiquantipossibility) и (β) създавана икореномическа обтиквантивъзможност* (gived ecorenomic obtiquantipossibility)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата възможност са:
(1) сустатитна икореномическа възможност* (sustatitic ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа кваливъзможност*
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(sustatitic ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) сустатитна
икореномическа
субтикваливъзможност*
(sustatitic
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) сустатитна икореномическа обтикваливъзможност* (sustatitic ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) сустатитна икореномическа квантивъзможност* (sustatitic ecorenomic quantipossibility) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантивъзможност*
(sustatitic ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) сустатитна икореномическа
обтиквантивъзможност* (sustatitic ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(2) субстатна икореномическа възможност* (substatum ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа кваливъзможност*
(substatum ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) субстатна
икореномическа
субтикваливъзможност*
(substatum
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) субстатна икореномическа обтикваливъзможност* (substatum ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) субстатна икореномическа квантивъзможност* (substatum ecorenomic quantipossibility) [към която
се числят (α) субстатна икореномическа субтиквантивъзможност* (substatum ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) субстатна икореномическа
обтиквантивъзможност* (substatum ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(3) запасова икореномическа възможност* (stock ecorenomic possibility)
{в т.ч. (а) запасова икореномическа кваливъзможност* (stock ecorenomic
qualipossibility) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтикваливъзможност* (stock ecorenomic subtiqualipossibility) и (β) запасова икореномическа обтикваливъзможност* (stock ecorenomic obtiqualipossibility)] и
(б) запасова икореномическа квантивъзможност* (stock ecorenomic
quantipossibility) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантивъзможност* (stock ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) запасова
икореномическа обтиквантивъзможност* (stock ecorenomic obtiquantipossibility)]};
(4) сустатантна икореномическа възможност* (sustatantal ecorenomic
possibility) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа кваливъзможност*
(sustatantal ecorenomic qualipossibility) [към която се числят (α) сустатантна
икореномическа
субтикваливъзможност*
(sustatantal
ecorenomic
subtiqualipossibility) и (β) сустатантна икореномическа обтикваливъзможност* (sustatantal ecorenomic obtiqualipossibility)] и (б) сустатантна икореномическа квантивъзможност* (sustatantal ecorenomic quantipossibility) [към
която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантивъзможност* (sustatantal ecorenomic subtiquantipossibility) и (β) сустатантна икоре28

993

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа
обтиквантивъзможност*
obtiquantipossibility)]}.

(sustatantal

ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ (ecorenomic generativity) (ки) –
във:
ингредиентна икореномическа генеративност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ
generdisjunctivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа генердизюнктивност.

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДАДЕНОСТ* (ecorenomic datum /factuality/) (*) – общо понятие за икономическа даденост и икотехномическа даденост, които са
нейни разновидности (то е или икономическа даденост, или икотехномическа
даденост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; външна реалност (външно-представена реалност) на икореномическия предмет [или още външна
икореномическа реалност* (external ecorenomic reality)] и начин на валидизиране (на утвърждаване) (в т.ч. начин на изразяване, начин на реализиране и
начин на осъществяване) на икореномическото естество (на естеството на
икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо валидизиране /утвърждаване/* (ecorenomic validation /confirmation/ way)]; даденост на
икореномическото естество; общо понятие за икореномическа суперстанта,
икореномическо явление и икореномическа форма: икореномическата суперстанта, икореномическото явление и икореномическата форма са трите основни
разновидности на икореномическия даденост. Последната представлява или
икореномическа суперстанта, или икореномическо явление, или икореномическа форма. Икореномическото естество и икореномическата даденост са категории на реалността на икореномическия предмет* (reality of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икореномическото естество се снема в икореномическия даденост: икореномическият даденост е икореномическото естество в снет вид.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДАДЕНОСТ (ecorenomic datum /factuality/) (ки) –
във:
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа даденост;
типична икореномическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (ecorenomic action) (*) – общо понятие за
икономическа дейност и икотехномическа дейност, но не и за двете взети заедно в тяхното цялостно единство; икореномически процес* (ecorenomic process) на преобразуване (вж. икономически процес и икономическо преобразование) (на трансформиране) на някакъв потенциален икореномически ингредиент* (potential ecorenomic ingredient) в кинестичен икореномически
ингредиент* (kinestic ecorenomic ingredient) (вж. фиг. 1), при който се създава
дейностно икореномическо благо* (actionary ecorenomic good) (последното
същото като икореномическо благо и като артипрефикасно икореномическо
благо) (вж. икономическо благо и артипрефикасно икореномическо благо),
притежаващо способността при неговата употреба в крайна сметка да удовлетварява някакви икономически потребности (същото като ефикасни икономически потребности) (вж. също икореномика и икономическа дейност). Този
процес (икореномическата дейност) е композиция от два последователни икореномически процеса: (1) икореномическо кинетизиране* (ecorenomic
kinetation) [същото като икореномическо активиране* (ecorenomic
activation)], при който потенциалният икореномически ингредиент се преобразува в кинетичен икореномически ингредиент* (kinetic ecorenomic
ingredient) [потенциалният икореномически ингредиент е кинетичен икореномически ингредиент в състояние на свитост, т.е. е икореномическа конвулвента* (ecorenomic conevulvent), а кинетичният икореномически ингредиент е
разтегнат потенциален икореномически ингредиент, т.е. е икореномическа
еволвента* (ecorenomic evolvent), така че тук икореномическото активиране е
процес на икореномическо разтягане (ecorenomic evolsion); други синоними
на този процес са икореномическа екстензия* (ecorenomic extension), икореномическа еволвулсия* (ecorenomic evolvulsion), икореномическа деконвулсия* (ecorenomic deconvulsion)], и (2) икореномическо кинестизиране*
(ecorenomic kinestation) [същото като икореномическо пасивиране*
(ecorenomic passivation)], при който кинетичният икореномически ингредиент
(който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестичен
икореномически ингредиент (който е статична опредметеност на кинетичния
икореномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика). Така че в крайна сметка икореномическата
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност е преобразуване на потенциалния икореномически ингредиент в кинестичен икореномически ингредиент [той е процес на преминаване на икореномическия ингредиент от състояние на статична свитост (подобно на свита
пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина), между които две състояния е междинното състояние на разтягаща икореномическа активност (динамичност, кинетичност) на икореномическия ингредиент (подобно на разтягането на пружината)].
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икореномическа
кинетичност;
икореномическа
активност;
кинетична
икореномическа
синергия

Икореномическа
кинестичност;
икореномическо
участие;
кинестична икореномическа
синергия

Синергетична
икореномическа
дейност

Потенциална икореномическа
енергия

Кинетична
икореномическа
енергия

Кинестична икореномическа
енергия

Енергетична
икореномическа
дейност

Потенциална икореномическа динергия

Кинетична
икореномическа
динергия

Кинестична икореномическа
динергия

Динергетична
икореномическа
дейност

Потенциална икореномическа бинергия

Кинетична
икореномическа
бинергия

Кинестична икореномическа
бинергия

Бинергетична
икореномическа
дейност

Потенциален икореномически ингредиент

Кинетичен икореномически ингредиент

Кинестичен икореномически ингредиент

Икореномическа
дейност

Икореномическа
потенциалност;
икореномически свитък;
потенциална икореномическа
синергия

Фиг. 1. Разновидности на икореномическата дейност според нейната съставност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на икореномическата дейност (на правата икореномическа дейност) е инверсната икореномическа дейност (обратната икореномическа дейност). Инверсната икореномическа дейност*
(inverse ecorenomic action) е икореномически процес на преобразуване (на трансформиране) на някакъв кинестичен икореномически ингредиент в потенциален икореномически ингредиент. Този процес (обратната икореномическа
дейност) е композиция от два последователни икореномически процеса: (1)
икореномическо декинестизиране* (ecorenomic dekinestation) [същото като
икореномическо депасивиране* (ecorenomic depassivation)], при който кинестичният икореномически ингредиент се преобразува в кинетичен икореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес, т.е. е динамична разпредметеност на кинестичния икореномически ингредиент след приключване на процеса) и (2) икореномическо декинетизиране* (ecorenomic
dekinetation) [същото като икореномическо дезактивиране* (ecorenomic
disactivation)], при който кинетиченият икореномически ингредиент се преобразува в потенциален икореномически ингредиент, така че тук икореномическото дезактивиране е процес на икореномическо свиване (ecorenomic
convulsion); други синоними на този процес са икореномическа интензия*
(ecorenomic intension), икореномическа конвулсия* (ecorenomic convulsion),
икореномическа дееволвулсия* (ecorenomic devolvulsion)]. Така че в крайна
сметка обратната икореномическата дейност е преобразуване на кинестичния
икореномически ингредиент в потенциален икореномически ингредиент [той е
процес на преминаване на икореномическия ингредиент от състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина) в състояние на статична
свитост (подобно на свита пружина), между които две състояния е междинното състояние на свиваща икореномическа дезактивност на икореномическия
ингредиент (подобно на свиването на пружината)].
{Съпоставката между икореномическото свиване и икореномическото
разтягане изисква уточняване, което води до други важни икореномически
понятия. При тези два икореномически процеса (и при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви мерни единици обем на трансформиращия се икореномически ингредиент. (1) Образно казано, при икореномическо разтягане* (ecorenomic evolsion) (при правия икореномически процес) потенциалният икореномически ингредиент преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но нараства икореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна икореномическа
дифузия* (ecorenomic diffusion) (“разсейващо икореномическо разтопяване”)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа дифузия) в по-голямо пространство, когато преминава в
състояние на кинетичност, като се преобразува в кинетичен икореномически
ингредиент. Икореномическото разтягане е само частен случай на икореномическото разреждане* (ecorenomic rarefaction) [на намаляване на икореномическата плътност* (ecorenomic density decreasing)], т.е. икореномическото
разтягане е икореномическо разреждане, но само при постоянен обем и нарастващо пространство. Другият частен случай на икореномическото разреждане
(извън разглеждания тук проблем) е икореномическото декомпресиране
(ecorenomic decompression): то е икореномическо разреждане при намаляващ
обем и постоянно пространство. (1) Затова пък, при икореномическо свиване*
(ecorenomic convulsion) (при обратния икореномически процес) кинетичният
икореномически ингредиент също преминава в друго “агрегатно” състояние,
без да променя своята маса, но намалява икореномическото пространство, в
което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна икореномическа рефузия* (ecorenomic refusion) (“събиращо икореномическо втвърдяване”) (обратна
икореномическа дифузия) в по-малко пространство, когато преминава в състояние на потенциалност, като се преобразува в потенциален икореномически
ингредиент. Икореномическото свиване е само частен случай на икореномическото сгъстяване* (ecorenomic condensation) [на увеличаване на икореномическата плътност* (ecorenomic density increasing)], т.е. икореномическото
свиване е икореномическо сгъстяване, но само при постоянен обем и намаляващо пространство. Другият частен случай на икореномическото сгъстяване
(извън разглеждания тук проблем) е икореномическото компресиране*
(ecorenomic compression): то е икореномическо сгъстяване (чрез натиск) при
нарастващ обем и постоянно пространство. (3) Независимо от промените в
пространството, увеличаването на обема е икореномическа експанзия*
(ecorenomic expansion), а намаляването на обема е икореномическа рецесия*
(ecorenomic recession). Независимо от промените в обема, увеличаването на
пространството е икореномическа интервенция* (ecorenomic intervention), а
намаляването на пространството е икореномическа ретракция* (ecorenomic
retraction) (икореномическо оттегляне).}
Според формационната съставност икореномическата дейност е разновидност на икокореномическата дейност. От своя страна, според специфичностния си състав разновидности на икореномическата дейност (вж. фиг. 1) са:
(1) енергетичната икореномическа дейност, (2) синергетичната икореномическа дейност, (3) динергетичната икореномическа дейност и (4) бинергетичната
икореномическа дейност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Енергетична икореномическа дейност
Eнергетичната икореномическа дейност* (energetic ecorenomic action)
(усвояваща и създаваща) е съдържанието или още вътрешното състояние
на икореномическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на
синергетичната икореномическа дейност (последната в качеството й на
икореномическа форма). Eнергетичната икореномическа дейност (α) е преобразуване на потенциалната икореномическа енергия* (potential ecorenomic
energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната икореномическа енергия е
икореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху
елементите на някаква консервативна икореномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че системата да се приведе от дадено
фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево,
и която (енергия) е равна на икореномическата работа] в кинестична икореномическа енергия* (kinestic ecorenomic energy) (усвояваща и създаваща) и
(δ) е композиция от два последователни енергетични икореномически процеса:
(1) енергетично икореномическо кинетизиране* (energetic ecorenomic
kinetation) [същото като енергетично икореномическо активиране* (energetic
ecorenomic activation)], при който потенциалната икореномическа енергия (същото като енергетичен потенциален икореномически ингредиент) се преобразува в кинетична икореномическа енергия* (kinetic ecorenomic energy)
(усвояваща и създаваща) (кинетичната икореномическа енергия е икореномическата енергия на движението на елементите на икореномическата система
при определена тяхна скорост и е същото като енергетичен кинетичен икореномически ингредиент) [енергетичният потенциален икореномически ингредиент е енергетичен кинетичен икореномически ингредиент в състояние на
енергетична свитост, т.е. е енергетична икореномическа конвулвента*
(energetic ecorenomic conevulvent), а енергетичният кинетичeн икореномически
ингредиент е разтегнат енергетичен потенциален икореномически ингредиент,
т.е. е енергетична икореномическа еволвента* (energetic ecorenomic evolvent), така че тук енергетичното икореномическо активиране е процес на
енергетично икореномическо разтягане (energetic ecorenomic evolsion); други синоними на този процес са енергетична икореномическа екстензия*
(energetic ecorenomic extension), енергетична икореномическа еволвулсия*
(energetic ecorenomic evolvulsion), енергетична икореномическа деконвулсия*
(energetic ecorenomic deconvulsion)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) енергетично икореномическо кинестизиране* (energetic ecorenomic
kinestation) [същото като енергетично икореномическо пасивиране* (energetic ecorenomic passivation)], при който кинетичната икореномическа енергия,
т.е. енергетичният кинетичeн икореномически ингредиент (който е в
състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестична икореномическа енергия, т.е. в енергетичен кинестичен икореномически ингредиент (който е статична опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент
след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика) (кинестичната икореномическа енергия е кинетичната икореномическа
енергия в състояние на свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен икореномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за енергетичен икореномически ингредиент, респ. потенциалната икореномическа енергия, кинетичната икореномическа енергия и кинестичната икореномическа енергия са разновидности на по-общото понятие за икореномическа енергия (ecorenomic energy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на енергетичната икореномическа дейност са енергетичната субтиикореномическа дейност* (energetic subtiecorenomic action)
и енергетичната обтиикореномическа дейност* (energetic obtiecorenomic
action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа енергия са потенциалната субтиикореномическа енергия* (potential subtiecorenomic
energy) и потенциалната обтиикореномическа енергия* (potential obtiecorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа енергия са кинетичната субтиикореномическа енергия* (kinetic subtiecorenomic energy) и
кинетичната обтиикореномическа енергия* (kinetic obtiecorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа енергия са кинестичната субтиикореномическа енергия* (kinestic subtiecorenomic energy) и
кинестичната обтиикореномическа енергия* (kinestic obtiecorenomic
energy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната икореномическа дейност са трансцентиталната енергетична икореномическа дейност* (transcentital
energetic ecorenomic action), инцентиталната енергетична икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност* (incentital energetic ecorenomic action), центиталната енергетична
икореномическа дейност* (centital energetic ecorenomic action) и уницентиталната енергетична икореномическа дейност* (unicentital energetic
ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа енергия са трансцентиталната потенциална икореномическа енергия* (transcentital
potential ecorenomic energy), инцентиталната потенциална икореномическа енергия* (incentital potential ecorenomic energy), центиталната потенциална икореномическа енергия* (centital potential ecorenomic energy) и уницентиталната потенциална икореномическа енергия* (unicentital potential
ecorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа енергия са трансцентиталната кинетична икореномическа енергия* (transcentital kinetic
ecorenomic energy), инцентиталната кинетична икореномическа енергия*
(incentital kinetic ecorenomic energy), центиталната кинетична икореномическа енергия* (centital kinetic ecorenomic energy) и уницентиталната кинетична икореномическа енергия* (unicentital kinetic ecorenomic energy);
[4] разновидности на кинсетичната икореномическа енергия са трансцентиталната кинестична икореномическа енергия* (transcentital kinestic
ecorenomic energy), инцентиталната кинестична икореномическа енергия*
(incentital kinestic ecorenomic energy), центиталната кинестична икореномическа енергия* (centital kinestic ecorenomic energy) и уницентиталната
кинестична икореномическа енергия* (unicentital kinestic ecorenomic energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната икореномическа дейност са унисъзидателната енергетична икореномическа дейност* (unimaking energetic
ecorenomic action), съзидателната енергетична икореномическа дейност*
(making energetic ecorenomic action), изпълнителната енергетична икореномическа дейност* (implementary energetic ecorenomic action), творческата
енергетична икореномическа дейност* (creative energetic ecorenomic action),
работната енергетична икореномическа дейност* (working energetic
ecorenomic action) и сътворителната енергетична икореномическа
дейност* (creating energetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа енергия са унисъзидателната потенциална икореномическа енергия* (unimaking potential
ecorenomic energy), съзидателната потенциална икореномическа енергия*
(making potential ecorenomic energy), изпълнителната потенциална икоре37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа енергия* (implementary potential ecorenomic energy), творческата
потенциална икореномическа енергия* (creative potential ecorenomic energy),
работната потенциална икореномическа енергия* (working potential
ecorenomic energy) и сътворителната потенциална икореномическа енергия* (creating potential ecorenomic energy); [3] разновидности на кинетичната
икореномическа енергия са унисъзидателната кинетична икореномическа
енергия* (unimaking kinetic ecorenomic energy), съзидателната кинетична
икореномическа енергия* (making kinetic ecorenomic energy), изпълнителната кинестична икореномическа енергия* (implementary kinetic ecorenomic
energy), творческата кинсетична икореномическа енергия* (creative kinetic
ecorenomic energy), работната кинестична икореномическа енергия*
(working kinetic ecorenomic energy) и сътворителната кинестична икореномическа енергия* (creating kinetic ecorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа енергия са унисъзидателната кинестична икореномическа енергия* (unimaking kinestic
ecorenomic energy), съзидателната кинсетична икореномическа енергия*
(making kinestic ecorenomic energy), изпълнителната кинестична икореномическа енергия* (implementary kinestic ecorenomic energy), творческата
кинсетична икореномическа енергия* (creative kinestic ecorenomic energy),
работната кинестична икореномическа енергия* (working kinestic
ecorenomic energy) и сътворителната кинестична икореномическа енергия* (creating kinestic ecorenomic energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната икореномическа дейност са производствената енергетична икореномическа дейност* (production energetic
ecorenomic action), разменната енергетична икореномическа дейност*
(exchange energetic ecorenomic action), разпределителната енергетична икореномическа дейност* (distribution energetic ecorenomic action) и потребителната енергетична икореномическа дейност* (consumption exchange
energetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа енергия са производствената потенциална икореномическа енергия* (production potential
ecorenomic energy), разменната потенциална икореномическа енергия*
(exchange potential ecorenomic energy), разпределителната потенциална
икореномическа енергия* (distribution potential ecorenomic energy) и потребителната потенциална икореномическа енергия* (consumption potential
ecorenomic energy);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[3] разновидности на кинетичната икореномическа енергия са производствената кинетична икореномическа енергия* (production kinetic
ecorenomic energy), разменната кинетична икореномическа енергия*
(exchange kinetic ecorenomic energy), разпределителната кинетична икореномическа енергия* (distribution kinetic ecorenomic energy) и потребителната кинетична икореномическа енергия* (consumption kinetic ecorenomic
energy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа енергия са производствената кинестична икореномическа енергия* (production kinestic
ecorenomic energy), разменната кинестична икореномическа енергия*
(exchange kinestic ecorenomic energy), разпределителната кинестична икореномическа енергия* (distribution kinestic ecorenomic energy) и потребителната кинестична икореномическа енергия* (consumption kinestic ecorenomic
energy);
Синергетична икореномическа дейност
Синергетичната икореномическа дейност* (synergetic ecorenomic
action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на
икореномическата дейност. Тя е и форма (външно състояние) на енергетичната икореномическа дейност (последната в качеството й на икореномическо
съдържание). В това взаимоотношение енергетичната икореномическа
дейност е определяща, а синергатичната икореномическа дейност е решаваща.
Синергетичната икореномическа дейност е преобразуване на потенциалната
икореномическа синергия* (potential ecorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като икореномическа потенциалност* (ecorenomic
potentiality) (усвояваща и създаваща) и като икореномически свитък*
(ecorenomic convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична икореномическа синергия* (kinestic ecorenomic synergy) (усвояваща
и създаваща) [същото като икореномическа кинестичност* (ecorenomic
kinesticality) и като икореномическо участие (усвояващо и създаващо)] и е
композиция от два последователни синергетични икореномически процеса: (1)
синергетично икореномическо кинетизиране* (synergetic ecorenomic
kinetation) [същото като синергетично икореномическо активиране* (synergetic ecorenomic activation)], при който потенциалната икореномическа
синергия (същото като синергетичен потенциален икореномически ингредиент) се преобразува в кинетична икореномическа синергия* (kinetic
ecorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) (същото като синергетичен ки39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нетичен икореномически ингредиент) [и същото като икореномическа кинетичност* (ecorenomic kineticality) и като икореномическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният потенциален икореномически ингредиент е синергетичен кинетичен икореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична икореномическа конвулвента*
(synergetic ecorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн икореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален икореномически ингредиент, т.е. е синергетична икореномическа еволвента* (synergetic
ecorenomic evolvent), така че тук синергетичното икореномическо активиране е
процес на синергетично икореномическо разтягане (synergetic ecorenomic
evolsion); други синоними на този процес са синергетична икореномическа
екстензия* (synergetic ecorenomic extension), синергетична икореномическа
еволвулсия* (synergetic ecorenomic evolvulsion), синергетична икореномическа деконвулсия* (synergetic ecorenomic deconvulsion)], и (2) синергетично
икореномическо кинестизиране* (synergetic ecorenomic kinestation) [същото
като синергетично икореномическо пасивиране* (synergetic ecorenomic
passivation)], при който синергетичният кинетичeн икореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в синергетичен кинестичен икореномически ингредиент (който е статична опредметеност
на синергетичния кинетичен икореномически ингредиент след приключване
на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Потенциалната икореномическа синергия (икореномическата потенциалност, икореномическият свитък) е формата или още външното състояние на
потенциалната икореномическа енергия (последната в качеството й на икореномическо съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния
икореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната икореномическа енергия е определяща, а потенциалната икореномическа синергия е
решаваща. Потенциалната икореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в икореномическото възпроизводство потенциална
икореномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена икореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването
на икореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икореномически
потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната икореномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната
икореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за
използване на потенциалния икореномически ингредиент (вж. синергетика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------По аналогичен начин кинетичната икореномическа синергия (икореномическата кинетичност, икореномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната икореномическа енергия (последната в качеството й на икореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние)
на кинетичния икореномически ингредиент]. В това взаимоотношение кинетичната икореномическа енергия е определяща, а кинетичната икореномическа
синергия е решаваща. Кинетичната икореномическа синергия е целенасочено
и пълноценно самоорганизирана в икореномическото възпроизводство кинетична икореномическа енергия, така че с намалена икореномическа ентропия
ефективно да бъде използвана при създаването на икореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икореномически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната икореномическа енергия
стават свойства на цялостност в кинетичната икореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния икореномически ингредиент.
Също така кинестичната икореномическа синергия (икореномическата
кинестичност, икореномическата значимост) е формата или още външното
състояние на кинестичната икореномическа енергия (последната в качеството
й на икореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинестичния икореномически ингредиент]. Всичко това показва, че икореномическата значимост е форма на съществуване на икореномическата енергия и отношение на признаване на приложената икореномическа активност. Тя е кинестично опредметена икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена икореномическа потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният кинестичен икореномически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за синергетичен икореномически ингредиент, респ. потенциалната
икореномическа синергия, кинетичната икореномическа синергия и кинестичната икореномическа синергия са разновидности на по-общото понятие за
икореномическа сиенергия (ecorenomic syenergy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на синергетичната икореномическа дейност са синергетичната субтиикореномическа дейност* (synergetic subtiecorenomic
action) и синергетичната обтиикореномическа дейност* (synergetic
obtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа синергия (същото
като икореномическа потенциалност и като икореномически свитък) са
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциалната субтиикореномическа синергия* (potential subtiecorenomic
synergy) [съответно същото като субтиикореномическа потенциалност*
(subtiecorenomic potentiality) и като субтиикореномически свитък*
(subtiecorenomic convolution)] и потенциалната обтиикореномическа синергия* (potential obtiecorenomic synergy) [съответно същото като обтиикореномическа потенциалност* (obtiecorenomic potentiality) и като обтиикореномически свитък* (obtiecorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната икореномическа синергия (същото
като икореномическа кинетичност и икореномическа активност) са кинетичната субтиикореномическа синергия* (kinetic subtiecorenomic synergy)
[съответно
същото
като
субтиикореномическа
кинетичност*
(subtiecorenomic kineticality) и като субтиикореномическа активност
(subtiecorenomic activity)] и кинетичната обтиикореномическа синергия*
(kinetic obtiecorenomic synergy) [съответно същото като обтиикореномическа
кинетичност* (obtiecorenomic kineticality) и като обтиикореномическа активност (obtiecorenomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната икореномическа синергия (същото
като икореномическа кинестичност и икореномическо участие) (същото като икореномически субективит) са кинестичната субтиикореномическа синергия* (kinestic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като субтиикореномическа кинестичност* (subtiecorenomic kinesticality) и като икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтисубективит)] и кинестичната обтиикореномическа синергия* (kinestic obtiecorenomic
synergy) [съответно същото като обтиикореномическа кинестичност*
(obtiecorenomic kinesticality) и като икореномическо обтиучастие (вж. същото
като икореномически обтисубективит)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната икореномическа дейност са
трансцентиталната синергетична икореномическа дейност* (transcentital
synergetic ecorenomic action), инцентиталната синергетична икореномическа дейност* (incentital synergetic ecorenomic action), центиталната синергетична икореномическа дейност* (centital synergetic ecorenomic action) и
уницентиталната синергетична икореномическа дейност* (unicentital synergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа синергия (същото
като икореномическа потенциалност и като икореномически свитък) са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентиталната потенциална икореномическа синергия* (transcentital
potential ecorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална икореномическа потенциалност* (transcentital ecorenomic potentiality) и като
трансцентитален икореномически свитък* (transcentital ecorenomic convolution)], инцентиталната потенциална икореномическа синергия* (incentital potential ecorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална
икореномическа потенциалност* (incentital ecorenomic potentiality) и като
инцентитален икореномически свитък* (incentital ecorenomic convolution)],
центиталната потенциална икореномическа синергия* (centital potential
ecorenomic synergy) [съответно същото като центитална икореномическа
потенциалност* (ientital ecorenomic potentiality) и като центитален икореномически свитък* (centital ecorenomic convolution)] и уницентиталната
потенциална икореномическа синергия* (unicentital potential ecorenomic
synergy) [съответно същото като уницентитална икореномическа потенциалност* (unicentital ecorenomic potentiality) и като уницентитален икореномически свитък* (unicentital ecorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната икореномическа синергия (същото
като икореномическа кинетичност и икореномическа активност) са трансцентиталната кинетична икореномическа синергия* (transcentital kinetic
ecorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална икореномическа кинетичност (transcentital ecorenomic kineticality) и като трансцентитална икореномическа активност* (transcentital ecorenomic activity)], инцентиталната кинетична икореномическа синергия* (incentital kinetic
ecorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална икореномическа
кинетичност (incentital ecorenomic kineticality) и като инцентитална икореномическа активност* (incentital ecorenomic activity)], центиталната кинетична икореномическа синергия* (centital kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като центитална икореномическа кинетичност (centital
ecorenomic kineticality) и като центитална икореномическа активност*
(centital ecorenomic activity)] и уницентиталната кинетична икореномическа синергия* (unicentital kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като
уницентитална икореномическа кинетичност (incentital ecorenomic
kineticality) и като уницентитална икореномическа активност* (unicentital
ecorenomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната икореномическа синергия (същото
като икореномическа кинестичност и икореномическо участие) (същото като икореномически субективит) са трансцентиталната кинестична икоре43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа синергия* (transcentital kinestic ecorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална икореномическа кинестичност* (transcentital
ecorenomic kinesticality) и трансцентитално икореномическо участие (същото
като икореномически трансцентит)], инцентиталната кинестична икореномическа синергия* (incentital kinestic ecorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална икореномическа кинестичност* (incentital
ecorenomic kinesticality) и инцентитално икореномическо участие (същото като икореномически инсцентит)], центиталната кинестична икореномическа синергия* (centital kinestic ecorenomic synergy) [съответно същото като
центитална икореномическа кинестичност* (centital ecorenomic
kinesticality) и центитално икореномическо участие (същото като икореномически центит)] и уницентиталната кинестична икореномическа синергия* (unicentital kinestic ecorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална
икореномическа
кинестичност*
(unicentital
ecorenomic
kinesticality) и уницентитално икореномическо участие (същото като икореномически уницентит)].
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната икореномическа дейност са унисъзидателната синергетична икореномическа дейност* (unimaking
synergetic ecorenomic action), съзидателната синергетична икореномическа
дейност* (making synergetic ecorenomic action), изпълнителната синергетична икореномическа дейност* (implementary synergetic ecorenomic action),
творческата синергетична икореномическа дейност* (creative synergetic
ecorenomic action), работната синергетична икореномическа дейност*
(working synergetic ecorenomic action) и сътворителната синергетична икореномическа дейност* (creating synergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа синергия (същото
като икореномическа потенциалност и като икореномически свитък) са
унисъзидателната потенциална икореномическа синергия* (unimaking
potential ecorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна икореномическа потенциалност* (unimaking ecorenomic potentiality) и като унисъзидателен икореномически свитък* (unimaking ecorenomic convolution)], съзидателната потенциална икореномическа синергия* (making potential
ecorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна икореномическа
потенциалност* (making ecorenomic potentiality) и като съзидателен икореномически свитък* (making ecorenomic convolution)], изпълнителната потенциална икореномическа синергия* (implementary potential ecorenomic
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------synergy) [съответно същото като изпълнителна икореномическа потенциалност* (implementary ecorenomic potentiality) и като изпълнителен икореномически свитък* (implementary ecorenomic convolution)], творческата потенциална икореномическа синергия* (creative potential ecorenomic synergy)
[съответно същото като творческа икореномическа потенциалност*
(creative ecorenomic potentiality) и като творчески икореномически свитък*
(creative ecorenomic convolution)], работната потенциална икореномическа
синергия* (working potential ecorenomic synergy) [съответно същото като работна икореномическа потенциалност* (working ecorenomic potentiality) и
като работен икореномически свитък* (working ecorenomic convolution)] и
сътворителната икореномическа синергия* (creating potential ecorenomic
synergy) [съответно същото като сътворителна икореномическа потенциалност* (creating ecorenomic potentiality) и като сътворителен икореномически
свитък* (creating ecorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната икореномическа синергия (същото
като икореномическа кинетичност и икореномическа активност) са унисъзидателната кинетична икореномическа синергия* (unimaking kinetic
ecorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна икореномическа
кинетичност* (unimaking ecorenomic kineticality) и унисъзидателна икореномическа активност* (unimaking ecorenomic activity)], съзидателната кинетична икореномическа синергия* (making kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна икореномическа кинетичност* (making
ecorenomic kineticality) и съзидателна икореномическа активност* (making
ecorenomic activity)], изпълнителната кинетична икореномическа синергия* (implementary kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна икореномическа кинетичност* (implementary ecorenomic
kineticality) и изпълнителна икореномическа активност* (implementary
ecorenomic activity)], творческата кинетична икореномическа синергия*
(creative kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като творческа икореномическа кинетичност* (creative ecorenomic kineticality) и творческа икореномическа активност* (creative ecorenomic activity)], работната кинетична икореномическа синергия* (working kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като работна икореномическа кинетичност* (working
ecorenomic kineticality) и работна икореномическа активност* (working
ecorenomic activity)] и сътворителната кинетична икореномическа синергия* (creating kinetic ecorenomic synergy) [съответно същото като сътвори-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна икореномическа кинетичност* (creating ecorenomic kineticality) и
сътворителна икореномическа активност* (creating ecorenomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната икореномическа синергия (същото
като икореномическа кинестичност и икореномическо участие) (същото като икореномически субективит) са унисъзидателната кинестична икореномическа синергия* (unimaking kinestic ecorenomic synergy) [съответно същото
като унисъзидателна икореномическа кинестичност* (unimaking ecorenomic
kinesticality) и като унисъзидателно икореномическо участие (същото като
специсъзидателен икореномически субективит)], съзидателната кинсетична икореномическа синергия* (making kinestic ecorenomic synergy) [съответно
същото като съзидателна икореномическа кинестичност* (making
ecorenomic kinesticality) и като съзидателно икореномическо участие (същото
като съзидателен икореномически субективит)], изпълнителната кинестична икореномическа синергия* (implementary kinestic ecorenomic synergy)
[съответно същото като изпълнителна икореномическа кинестичност* (implementary ecorenomic kinesticality) и като изпълнително икореномическо
участие (същото като изпълнителен икореномически субективит)], творческата кинсетична икореномическа синергия* (creative kinestic ecorenomic
synergy) [съответно същото като творческа съзидателна икореномическа
кинестичност* (creative making ecorenomic kinesticality) и като творческо
икореномическо участие (същото като творчески икореномически субективит)], работната кинестична икореномическа синергия* (working kinestic
ecorenomic synergy) [съответно същото като работна съзидателна икореномическа кинестичност* (working making ecorenomic kinesticality) и като работно икореномическо участие (същото като работен икореномически субективит)] и сътворителната кинсетична икореномическа синергия*
(creating kinestic ecorenomic synergy) [съответно същото като сътворителна
икореномическа кинестичност* (creating ecorenomic kinesticality) и като
сътворително икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически субективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната икореномическа дейност са производствената синергетична икореномическа дейност* (production
synergetic ecorenomic action), разменната синергетична икореномическа
дейност* (exchange synergetic ecorenomic action), разпределителната синергетична икореномическа дейност* (distribution synergetic ecorenomic action) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребителната синергетична икореномическа дейност* (consumption
exchange synergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа синергия са производствената потенциална икореномическа синергия* (production potential
ecorenomic synergy), разменната потенциална икореномическа синергия*
(exchange potential ecorenomic synergy), разпределителната потенциална
икореномическа синергия* (distribution potential ecorenomic synergy) и потребителната потенциална икореномическа синергия* (consumption potential
ecorenomic synergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа синергия са производствената кинетична икореномическа синергия* (production kinetic
ecorenomic synergy), разменната кинетична икореномическа синергия*
(exchange kinetic ecorenomic synergy), разпределителната кинетична икореномическа синергия* (distribution kinetic ecorenomic synergy) и потребителната кинетична икореномическа синергия* (consumption kinetic ecorenomic
synergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа синергия са производствената кинестична икореномическа синергия* (production kinestic
ecorenomic synergy), разменната кинестична икореномическа синергия*
(exchange kinestic ecorenomic synergy), разпределителната кинестична икореномическа синергия* (distribution kinestic ecorenomic synergy) и потребителната кинестична икореномическа синергия* (consumption kinestic
ecorenomic synergy);
Динергетична икореномическа дейност
Динергетичната икореномическа дейност* (dinergetic ecorenomic
action) е общо понятие за енергетична икореномическа дейност и синергетична
икореномическа дейност: тя е или енергетична икореномическа дейност, или
синергетична икореномическа дейност, но не и двете, взети заедно в тяхното
цялостно единство. Същото се отнася и за понятието за динергия, което е общо
понятие за енергия и синергия: то е или енергия, или синергия, на не и двете,
взети заедно в тяхното цялостно единство. Динергетичната икореномическа
дейност е преобразуване на потенциалната икореномическа динергия*
(potential ecorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична икореномическа динергия* (kinestic ecorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) и
е композиция от два последователни динергетични икореномически процеса:
(1) динергетично икореномическо кинетизиране* (dinergetic ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------kinetation) [същото като динергетично икореномическо активиране*
(dinergetic ecorenomic activation)], при който потенциалната икореномическа
динергия (същото като динергетичен потенциален икореномически ингредиент) се преобразува в кинетична икореномическа динергия* (kinetic
ecorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен икореномически ингредиент) [динергетичният потенциален икореномически ингредиент е динергетичен кинетичен икореномически ингредиент
в състояние на динергетична свитост, т.е. е динергетична икореномическа
конвулвента* (dinergetic ecorenomic conevulvent), а динергетичният кинетичeн
икореномически ингредиент е разтегнат динергетичен потенциален икореномически ингредиент, т.е. е динергетична икореномическа еволвента*
(dinergetic ecorenomic evolvent), така че тук динергетичното икореномическо
активиране е процес на динергетично икореномическо разтягане (dinergetic
ecorenomic evolsion); други синоними на този процес са динергетична икореномическа екстензия* (dinergetic ecorenomic extension), динергетична икореномическа еволвулсия* (dinergetic ecorenomic evolvulsion), динергетична
икореномическа деконвулсия* (dinergetic ecorenomic deconvulsion)], и (2) динергетично икореномическо кинестизиране* (dinergetic ecorenomic kinestation) [същото като динергетично икореномическо пасивиране* (dinergetic
ecorenomic passivation)], при който динергетичният кинетичeн икореномически
ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в
динергетичен кинестичен икореномически ингредиент (който е статична
опредметеност на динергетичния кинетичен ингредиент след приключване на
процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен икореномически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за динергетичен икореномически ингредиент, респ. потенциалната
икореномическа динергия, кинетичната икореномическа динергия и кинестичната икореномическа динергия са разновидности на по-общото понятие за
икореномическа динергия (ecorenomic dinergy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на динергетичната икореномическа дейност са динергетичната субтиикореномическа дейност* (dinergetic subtiecorenomic
action) и динергетичната обтиикореномическа дейност* (dinergetic
obtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа динергия са потенциалната субтиикореномическа динергия* (potential subtiecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dinergy) и потенциалната обтиикореномическа динергия* (potential obtiecorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа динергия са кинетичната субтиикореномическа динергия* (kinetic subtiecorenomic dinergy) и
кинетичната обтиикореномическа динергия* (kinetic obtiecorenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа динергия са кинестичната субтиикореномическа динергия* (kinestic subtiecorenomic
dinergy) и кинестичната обтиикореномическа динергия* (kinestic obtiecorenomic dinergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната икореномическа дейност са
трансцентиталната динергетична икореномическа дейност* (transcentital
dinergetic ecorenomic action), инцентиталната динергетична икореномическа дейност* (incentital dinergetic ecorenomic action), центиталната динергетична икореномическа дейност* (centital dinergetic ecorenomic action) и
уницентиталната динергетична икореномическа дейност* (unicentital
dinergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа динергия са
трансцентиталната потенциална икореномическа динергия* (transcentital
potential ecorenomic dinergy), инцентиталната потенциална икореномическа динергия* (incentital potential ecorenomic dinergy), центиталната потенциална икореномическа динергия* (centital potential ecorenomic dinergy) и
уницентиталната потенциална икореномическа динергия* (unicentital
potential ecorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа динергия са трансцентиталната кинетична икореномическа динергия* (transcentital kinetic
ecorenomic dinergy), инцентиталната кинетична икореномическа динергия* (incentital kinetic ecorenomic dinergy), центиталната кинетична икореномическа динергия* (centital kinetic ecorenomic dinergy) и уницентиталната кинетична икореномическа динергия* (unicentital kinetic ecorenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната икореномическа динергия са трансцентиталната кинестична икореномическа динергия* (transcentital
kinestic ecorenomic dinergy), инцентиталната кинестична икореномическа
динергия* (incentital kinestic ecorenomic dinergy), центиталната кинестична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа динергия* (centital kinestic ecorenomic dinergy) и уницентиталната кинестична икореномическа динергия* (unicentital kinestic
ecorenomic dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната икореномическа дейност са
унисъзидателната динергетична икореномическа дейност* (unimaking
dinergetic ecorenomic action), съзидателната динергетична икореномическа
дейност* (making dinergetic ecorenomic action), изпълнителната*
(implementary dinergetic ecorenomic action), творческата динергетична икореномическа дейност* (creative dinergetic ecorenomic action), работната динергетична икореномическа дейност* (working dinergetic ecorenomic action)
и сътворителната динергетична икореномическа дейност* (creating
dinergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа динергия са унисъзидателната потенциална икореномическа динергия* (unimaking
potential ecorenomic dinergy), съзидателната потенциална икореномическа
динергия* (making potential ecorenomic dinergy), изпълнителната потенциална икореномическа динергия* (implementary potential ecorenomic dinergy),
творческата потенциална икореномическа динергия* (creative potential
ecorenomic dinergy), работната потенциална икореномическа динергия*
(working potential ecorenomic dinergy) и сътворителната потенциална икореномическа динергия* (creating potential ecorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа динергия са унисъзидателната кинетична икореномическа динергия* (unimaking kinetic
ecorenomic dinergy), съзидателната кинетична икореномическа динергия*
(making kinetic ecorenomic dinergy), изпълнителната кинетична икореномическа динергия* (implementary kinetic ecorenomic dinergy), творческата кинетична икореномическа динергия* (creative kinetic ecorenomic dinergy), работната кинетична икореномическа динергия* (working kinetic ecorenomic
dinergy) и сътворителната кинетична икореномическа динергия* (creating
kinetic ecorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа динергия са унисъзидателната кинестична икореномическа динергия* (unimaking kinestic
ecorenomic dinergy), съзидателната кинсетична икореномическа динергия*
(making kinestic ecorenomic dinergy), изпълнителната кинестична икореномическа динергия* (implementary kinestic ecorenomic dinergy), творческата
кинсетична икореномическа динергия* (creative kinestic ecorenomic dinergy),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работната кинестична икореномическа динергия* (working kinestic
ecorenomic dinergy) и сътворителната кинсетична икореномическа динергия* (creating kinestic ecorenomic dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната икореномическа дейност са производствената динергетична икореномическа дейност* (production
dinergetic ecorenomic action), разменната динергетична икореномическа
дейност* (exchange dinergetic ecorenomic action), разпределителната динергетична икореномическа дейност* (distribution dinergetic ecorenomic action) и
потребителната динергетична икореномическа дейност* (consumption
exchange dinergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа динергия са производствената потенциална икореномическа динергия* (production potential
ecorenomic dinergy), разменната потенциална икореномическа динергия*
(exchange potential ecorenomic dinergy), разпределителната потенциална
икореномическа динергия* (distribution potential ecorenomic dinergy) и потребителната потенциална икореномическа динергия* (consumption potential
ecorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа динергия са производствената кинетична икореномическа динергия* (production kinetic
ecorenomic dinergy), разменната кинетична икореномическа динергия*
(exchange kinetic ecorenomic dinergy), разпределителната кинетична икореномическа динергия* (distribution kinetic ecorenomic dinergy) и потребителната кинетична икореномическа динергия* (consumption kinetic ecorenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа динергия са производствената кинестична икореномическа динергия* (production kinestic
ecorenomic dinergy), разменната кинестична икореномическа динергия*
(exchange kinestic ecorenomic dinergy), разпределителната кинестична икореномическа динергия* (distribution kinestic ecorenomic dinergy) и потребителната кинестична икореномическа динергия* (consumption kinestic
ecorenomic dinergy);
Бинергетична икореномическа дейност
Бинергетичната икореномическа дейност* (binergetic ecorenomic
action) е енергетична икореномическа дейност и синергетична икореномическа
дейност, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и за по51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятието за бинергия, което е енергия и синергия, взети заедно в тяхното цялостно единство. Бинергетичната икореномическа дейност е преобразуване на
потенциалната икореномическа бинергия* (potential ecorenomic binergy)
(усвояваща и създаваща) в кинестична икореномическа бинергия* (kinestic
ecorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни бинергетични икореномически процеса: (1) бинергетично икореномическо кинетизиране* (binergetic ecorenomic kinetation) [същото като бинергетично икореномическо активиране* (binergetic ecorenomic activation)], при
който потенциалната икореномическа бинергия (същото като бинергетичен
потенциален икореномически ингредиент) се преобразува в кинетична
икореномическа бинергия* (kinetic ecorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) (същото като бинергетичен кинетичен икореномически ингредиент)
[бинергетичният потенциален икореномически ингредиент е бинергетичен кинетичен икореномически ингредиент в състояние на бинергетична свитост, т.е.
е бинергетична икореномическа конвулвента* (binergetic ecorenomic
conevulvent), а бинергетичният кинетичeн икореномически ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален икореномически ингредиент, т.е. е бинергетична икореномическа еволвента* (binergetic ecorenomic evolvent), така че
тук бинергетичното икореномическо активиране е процес на бинергетично
икореномическо разтягане (binergetic ecorenomic evolsion); други синоними
на този процес са бинергетична икореномическа екстензия* (binergetic
ecorenomic extension), бинергетична икореномическа еволвулсия* (binergetic
ecorenomic evolvulsion), бинергетична икореномическа деконвулсия*
(binergetic ecorenomic deconvulsion)], и (2) бинергетично икореномическо кинестизиране* (binergetic ecorenomic kinestation) [същото като бинергетично
икореномическо пасивиране* (binergetic ecorenomic passivation)], при който
бинергетичният кинетичeн икореномически ингредиент (който е в състояние
на динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен икореномически ингредиент (който е статична опредметеност на бинергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в
състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният кинестичен икореномически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за бинергетичен икореномически ингредиент, респ. потенциалната
икореномическа бинергия, кинетичната икореномическа бинергия и кинестичната икореномическа бинергия са разновидности на по-общото понятие за
икореномическа бинергия (ecorenomic binergy).
52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на бинергетичната икореномическа дейност са бинергетичната субтиикореномическа дейност* (binergetic subtiecorenomic
action) и бинергетичната обтиикореномическа дейност* (binergetic
obtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа бинергия са потенциалната субтиикореномическа бинергия* (potential subtiecorenomic
binergy) и потенциалната обтиикореномическа бинергия* (potential
obtiecorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа бинергия са кинетичната субтиикореномическа бинергия* (kinetic subtiecorenomic binergy) и
кинетичната обтиикореномическа бинергия* (kinetic obtiecorenomic
binergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа бинергия са кинестичната субтиикореномическа бинергия* (kinestic subtiecorenomic
binergy) и кинестичната обтиикореномическа бинергия* (kinestic obtiecorenomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната икореномическа дейност са
трансцентиталната бинергетична икореномическа дейност* (transcentital
binergetic ecorenomic action), инцентиталната бинергетична икореномическа дейност* (incentital binergetic ecorenomic action), центиталната бинергетична икореномическа дейност* (centital binergetic ecorenomic action) и
уницентиталната бинергетична икореномическа дейност* (unicentital
binergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа бинергия са
трансцентиталната потенциална икореномическа бинергия* (transcentital
potential ecorenomic binergy), инцентиталната потенциална икореномическа бинергия* (incentital potential ecorenomic binergy), центиталната потенциална икореномическа бинергия* (centital potential ecorenomic binergy) и
уницентиталната потенциална икореномическа бинергия* (unicentital
potential ecorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа бинергия са трансцентиталната кинетична икореномическа бинергия* (transcentital kinetic
ecorenomic binergy), инцентиталната кинетична икореномическа бинергия* (incentital kinetic ecorenomic binergy), центиталната кинетична икоре53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа бинергия* (centital kinetic ecorenomic binergy) и уницентиталната кинетична икореномическа бинергия* (unicentital kinetic ecorenomic
binergy);
[4] разновидности на кинсетичната икореномическа бинергия са трансцентиталната кинестична икореномическа бинергия* (transcentital kinestic ecorenomic binergy), инцентиталната кинестична икореномическа
бинергия* (incentital kinestic ecorenomic binergy), центиталната кинестична
икореномическа бинергия* (centital kinestic ecorenomic binergy) и уницентиталната кинестична икореномическа бинергия* (unicentital kinestic
ecorenomic binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната икореномическа дейност са унисъзидателната бинергетична икореномическа дейност* (unimaking
binergetic ecorenomic action), съзидателната бинергетична икореномическа
дейност* (making binergetic ecorenomic action), изпълнителната бинергетична икореномическа дейност* (implementary binergetic ecorenomic action),
творческата бинергетична икореномическа дейност* (creative binergetic
ecorenomic action), работната бинергетична икореномическа дейност*
(working binergetic ecorenomic action) и сътворителната бинергетична икореномическа дейност* (creating binergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа бинергия са унисъзидателната потенциална икореномическа бинергия* (unimaking potential ecorenomic binergy), съзидателната потенциална икореномическа
бинергия* (making potential ecorenomic binergy), изпълнителната потенциална икореномическа бинергия* (implementary potential ecorenomic binergy),
творческата потенциална икореномическа бинергия* (creative potential
ecorenomic binergy), работната потенциална икореномическа бинергия*
(working potential ecorenomic binergy) и сътворителната потенциална икореномическа бинергия* (creating potential ecorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа бинергия са унисъзидателната кинетична икореномическа бинергия* (unimaking kinetic
ecorenomic binergy), съзидателната кинетична икореномическа бинергия*
(making kinetic ecorenomic binergy), изпълнителната кинетична икореномическа бинергия* (implementary kinetic ecorenomic binergy), творческата кинетична икореномическа бинергия* (creative kinetic ecorenomic binergy), работната кинетична икореномическа бинергия* (working kinetic ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------binergy) и сътворителната кинетична икореномическа бинергия* (creating
kinetic ecorenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа бинергия са унисъзидатлната кинестична икореномическа бинергия* (unimaking kinestic
ecorenomic binergy), съзидателната кинсетична икореномическа бинергия*
(making kinestic ecorenomic binergy), изпълнителната кинестична икореномическа бинергия* (implementary kinestic ecorenomic binergy), творческата
кинсетична икореномическа бинергия* (creative kinestic ecorenomic binergy),
работната кинестична икореномическа бинергия* (working kinestic
ecorenomic binergy) и сътворителната кинсетична икореномическа бинергия* (creating kinestic ecorenomic binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на бинергетичната икореномическа дейност са
производствената бинергетична икореномическа дейност* (production
binergetic ecorenomic action), разменната бинергетична икореномическа
дейност* (exchange binergetic ecorenomic action), разпределителната бинергетична икореномическа дейност* (distribution binergetic ecorenomic action) и
потребителната бинергетична икореномическа дейност* (consumption
exchange binergetic ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икореномическа бинергия са производствената потенциална икореномическа бинергия* (production potential
ecorenomic binergy), разменната потенциална икореномическа бинергия*
(exchange potential ecorenomic binergy), разпределителната потенциална
икореномическа бинергия* (distribution potential ecorenomic binergy) и потребителната потенциална икореномическа бинергия* (consumption potential
ecorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икореномическа бинергия са производствената кинетична икореномическа бинергия* (production kinetic
ecorenomic binergy), разменната кинетична икореномическа бинергия*
(exchange kinetic ecorenomic binergy), разпределителната кинетична икореномическа бинергия* (distribution kinetic ecorenomic binergy) и потребителната кинетична икореномическа бинергия* (consumption kinetic ecorenomic
binergy);
[4] разновидности на кинестичната икореномическа бинергия са производствената кинестична икореномическа бинергия* (production kinestic
ecorenomic binergy), разменната кинестична икореномическа бинергия*
(exchange kinestic ecorenomic binergy), разпределителната кинестична ико55
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа бинергия* (distribution kinestic ecorenomic binergy) и потребителната кинестична икореномическа бинергия* (consumption kinestic
ecorenomic binergy);
Разновидности на икореномическа дейност
По-долу се посочват разновидности на икореномическата дейност (усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти) според нейната
съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният, кинетичният и кинестичният икореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за дейностен икореномически ингредиент* (actionary
ecorenomic ingredient).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на икореномическата дейност са субтиикореномическата дейност и обтиикореномическата дейност;
[2] разновидности на потенциалния икореномически ингредиент са потенциалният субтиикореномически ингредиент* (potential subtiecorenomic
ingredient) и потенциалният обтиикореномически ингредиент* (potential
obtiecorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния икореномически ингредиент са кинетичният субтиикореномически ингредиент* (kinetic subtiecorenomic
ingredient) и кинетичният обтиикореномически ингредиент* (kinetic
obtiecorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния икореномически ингредиент са кинестичният субтиикореномически ингредиент* (kinestic subtiecorenomic
ingredient) и кинестичният обтиикореномически ингредиент* (kinestic
obtiecorenomic ingredient).
Разновидностите на субтиикореномическата дейност и обтиикореномическата дейност според тяхната съставност (включително и на рените ингредиенти) са посочени във фиг. 2 и фиг. 3.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субтиикореномическа
потенциалност;
субтиикореномически
свитък;
потенциална
субтиикореномическа
синергия

Субтиикореномическа
кинетичност;
субтиикореномическа
активност;
кинетична
субтиикореномическа
синергия

Субтиикореномическа
кинестичност;
икореномическо субтиучастие;
кинестична
субтиикореномическа
синергия

Потенциална субтиикореномическа
енергия

Кинетична
субтиикореномическа енергия

Кинестична субтиикореномическа енергия

Енергетична субтиикореномическа

Кинетична
субтиикореномическа динергия

Кинестична субтиикореномическа динергия

Динергетична субтиикореномическа
дейност

Кинетична
субтиикореномическа бинергия

Кинестична субтиикореномическа
бинергия

Бинергетична субтиикореномическа
дейност

Кинетичен
субтиикореномически ингредиент

Кинестичен
субтиикореномически ингредиент

Субтиикореномическа
дейност

Потенциална субтиикореномическа
динергия

Потенциална субтиикореномическа
бинергия

Потенциален
субтиикореномически ингредиент

Синергетична
субтиикореном
ическа
дейност

дейност

Фиг. 2. Разновидности на субтиикореномическата дейност според нейната съставност
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обтиикореномическа
потенциалност;
субтиикореномически
свитък;
потенциална
субтиикореномическа
синергия

Обтиикореномическа
кинетичност;
субтиикореномическа
активност;
кинетична
субтиикореномическа
синергия

Обтиикореномическа
кинестичност;
икореномическо субтиучастие;
кинестична
субтиикореномическа
синергия

Потенциална обтиикореномическа
енергия

Кинетична
обтиикореномическа енергия

Кинестична обтиикореномическа енергия

Енергетична обтиикореномическа

Кинетична
обтиикореномическа динергия

Кинестична обтиикореномическа динергия

Динергетична обтиикореномическа
дейност

Кинетична
обтиикореномическа
бинергия

Кинестична обтиикореномическа
бинергия

Бинергетична обтиикореномическа
дейност

Кинетичен
обтиикореномически ингредиент

Кинестичен
обтиикореномически
ингредиент

Обтиикореномиче
ска
дейност

Потенциална обтиикореномическа
динергия

Потенциална обтиикореномическа
бинергия

Потенциален
обтиикореномически ингредиент

Синергетична
обтиикореномическа
дейност

дейност

Фиг. 3. Разновидности на обтиикореномическата дейност според нейната съставност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на икореномическата дейност са трансцентиталната икореномическа дейност* (transcentital ecorenomic action), инцентиталната икореномическа дейност* (incentital ecorenomic action), центиталната икореномическа дейност* (centital ecorenomic action) и уницентиталната икореномическа дейност* (unicentital ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалния икореномически ингредиент са
трансцентиталният потенциален икореномически ингредиент* (transcentital potential ecorenomic ingredient), инцентиталният потенциален
икореномически ингредиент* (incentital potential ecorenomic ingredient), центиталният потенциален икореномически ингредиент* (centital potential
ecorenomic ingredient) и уницентиталният потенциален икореномически
ингредиент* (unicentital potential ecorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния икореномически ингредиент са трансцентиталният кинетичен икореномически ингредиент* (transcentital kinetic ecorenomic ingredient), инцентиталният кинетичен икореномически
ингредиент* (incentital kinetic ecorenomic ingredient), центиталният кинетичен икореномически ингредиент* (centital kinetic ecorenomic ingredient) и
уницентиталният кинетичен икореномически ингредиент* (unicentital
kinetic ecorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния икореномически ингредиент са
трансцентиталният кинестичен икореномически ингредиент* (transcentital kinestic ecorenomic ingredient), инцентиталният кинестичен
икореномически ингредиент* (incentital kinestic ecorenomic ingredient), центиталният кинестичен икореномически ингредиент* (centital kinestic
ecorenomic ingredient) и уницентиталният кинестична икореномически ингредиент* (unicentital kinestic ecorenomic ingredient).
Разновидностите на трансцентиталната икореномическа дейност инцентиталната икореномическа дейност, центиталната икореномическа
дейност и уницентиталната икореномическа дейност според тяхната съставност (включително и на рените ингредиенти) са посочени във фиг. 4, фиг. 5,
фиг. 6 и фиг. 7.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ икореномическа
потенциалност;
ТЦ икореномически
свитък;
ТЦ потенциална
икореномическа синергия

ТЦ икореномическа
кинетичност;
ТЦ икореномическа
активност;
ТЦ кинетична икореномическа синергия

ТЦ икореномическа
кинестичност;
ТЦ икореномическо
участие;
ТЦ кинестична икореномическа синергия

ТЦ синергетична икореномическа
дейност

ТЦ потенциална
икореномическа
енергия

ТЦ кинетична
икореномическа
енергия

ТЦ кинестична
икореномическа
енергия

ТЦ енергетична
икореномическа
дейност

ТЦ потенциална
икореномическа
динергия

ТЦ кинетична
икореномическа
динергия

ТЦ кинестична
икореномическа
динергия

ТЦ потенциална
икореномическа
бинергия

ТЦ кинетична
икореномическа
бинергия

ТЦ кинестична
икореномическа
бинергия

ТЦ потенциален
икореномически
ингредиент

ТЦ кинетичен икореномически ингредиент

ТЦ кинестичен икореномически ингредиент

ТЦ динергетична
реномическа
дейност

ТЦ бинергетична икореномическа
дейност

ТЦ икореномическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на трансцентиталната икореномическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ икореномическа
потенциалност;
ИЦ икореномически
свитък;
ИЦ потенциална
икореномическа синергия

ИЦ икореномическа
кинетичност;
ИЦ икореномическа
активност;
ИЦ кинетична икореномическа синергия

ИЦ икореномическа
кинестичност;
ИЦ икореномическо
участие;
ИЦ кинестична икореномическа синергия

ИЦ синергетична икореномическа
дейност

ИЦ потенциална
икореномическа
енергия

ИЦ кинетична
икореномическа
енергия

ИЦ кинестична
икореномическа
енергия

ИЦ енергетична
икореномическа
дейност

ИЦ потенциална
икореномическа
динергия

ИЦ кинетична
икореномическа
динергия

ИЦ кинестична
икореномическа
динергия

ИЦ потенциална
икореномическа
би-нергия

ИЦ кинетична
икореномическа
бинергия

ИЦ кинестична
икореномическа
бинергия

ИЦ потенциален
икореномически
ингредиент

ИЦ кинетичен икореномически ингредиент

ИЦ кинестичен икореномически ингредиент

ИЦ динергетична
икореномическа
дейност

ИЦ бинергетична икономическа
дейност

ИЦ икореномическа
дейност

Фиг. 5. Разновидности на инцентиталната икореномическа дейност според нейната
съставност (ИЦ – инцентитален)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ икореномическа
потенциалност;
ЦТ икореномически
свитък;
ЦТ потенциална
икореномическа синергия

ЦТ икореномическа
кинетичност;
ЦТ икореномическа
активност;
ЦТ кинетична икореномическа синергия

ЦТ икореномическа
кинестичност;
ЦТ икореномическо
участие;
ЦТ кинестична икореномическа синергия

ЦТ синергетична икореномическа
дейност

ЦТ потенциална
икореномическа
енергия

ЦТ кинетична
икореномическа
енергия

ЦТ кинестична
икореномическа
енергия

ЦТ енергетична
икореномическа
дейност

ЦТ потенциална
икореномическа
динергия

ЦТ кинетична
икореномическа
динергия

ЦТ кинестична
икореномическа
динергия

ЦТ потенциална
икореномическа
би-нергия

ЦТ кинетична
икореномическа
бинергия

ЦТ кинестична
икореномическа
бинергия

ЦТ потенциален
икореномически ингредиент

ЦТ кинетичен икореномически ингредиент

ЦТ кинестичен икореномически ингредиент

ЦТ динергетична
икореномическа
дейност

ЦТ бинергетична икореномическа
дейност

ЦТ икореномическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на центиталната икореномическа дейност според нейната
съставност (ЦТ – центитален)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ икореномическа
потенциалност;
УЦ икореномически
свитък;
УЦ потенциална
икореномическа синергия

УЦ икореномическа
кинетичност;
УЦ икореномическа
активност;
УЦ кинетична икореномическа синергия

УЦ икореномическа
кинести
чност;
УЦ икореномическо
участие;
УЦ кинестична икореномическа синергия

УЦ синергетична икореномическа
дейност

УЦ потенциална
икореномическа
енергия

УЦ кинетична
икореномическа
енергия

УЦ кинестична
икореномическа
енергия

УЦ енергетична
икореномическа
дейност

УЦ потенциална
икореномическа
динергия

УЦ кинетична
икореномическа
динергия

УЦ кинестична
икореномическа
динергия

УЦ потенциална
икореномическа
би-нергия

УЦ кинетична
икореномическа
бинергия

УЦ кинестична
икореномическа
бинергия

УЦ потенциален
икореномически ингредиент

УЦ кинетичен икореномически ингредиент

УЦ кинестичен икореномически ингредиент

УЦ динергетична
икореномическа
дейност

УЦ бинергетична икореномическа
дейност

УЦ икореномическа
дейност

Фиг. 7. Разновидности на уницентиталната икореномическа дейност според нейната съставност
(УЦ – уницентитален)

63

1028

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на икореномическата дейност са унисъзидателната
икореномическа дейност* (unimaking ecorenomic action), съзидателната
икореномическа дейност* (making ecorenomic action), изпълнителната икореномическа дейност* (implementary ecorenomic action), творческата икореномическа дейност* (creative ecorenomic action), работната икореномическа
дейност* (working ecorenomic action) и сътворителната икореномическа
дейност* (creating ecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалния икореномически ингредиент са
унисъзидателният потенциален икореномически ингредиент* (unimaking
potential ecorenomic ingredient), съзидателният потенциален икореномически ингредиент* (making potential ecorenomic ingredient), изпълнителният
потенциален икореномически ингредиент* (implementary potential
ecorenomic ingredient), творческият потенциален икореномически ингредиент* (creative potential ecorenomic ingredient), работният потенциален икореномически ингредиент* (working potential ecorenomic ingredient) и сътворителният потенциален икореномически ингредиент* (creating potential
ecorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния икореномически ингредиент саунисъзидателният кинетичен икореномически ингредиент* (unimaking kinetic
ecorenomic ingredient), съзидателният кинетичен икореномически ингредиент* (making kinetic ecorenomic ingredient), изпълнителният кинетичен
икореномически ингредиент* (implementary kinetic ecorenomic ingredient),
творческият кинетичен икореномически ингредиент* (creative kinetic
ecorenomic ingredient), работният кинетичен икореномически ингредиент*
(working kinetic ecorenomic ingredient) и сътворителният кинетичен икореномически ингредиент* (creating kinetic ecorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния икореномически ингредиент са унисъзидателният кинестичен икореномически ингредиент* (unimaking
kinestic ecorenomic ingredient), съзидателният кинсетичен икореномически
ингредиент* (making kinestic ecorenomic ingredient), изпълнителният кинестичен икореномически ингредиент* (implementary kinestic ecorenomic
ingredient), творческият кинсетичен икореномически ингредиент* (creative
kinestic ecorenomic ingredient), работният кинестичен икореномически ингредиент* (working kinestic ecorenomic ingredient) и сътворителният кинсетичен икореномически ингредиент* (creatingkinestic ecorenomic ingredient).
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидностите на унисъзидателната икореномическа дейност, съзидателната икореномическа дейност, изпълнителната икореномическа
дейност, творческата икореномическа дейност, работната икореномическа дейност и сътворителната икореномическа дейност според тяхната
съставност (включително и на рените ингредиенти) са посочени във фиг. 8,
фиг. 9, фиг. 10, фиг. 11, фиг. 12 и фиг. 13.

65

1030

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

УС икореномическа
потенциалност;
УС икореномически
свитък;
УС потенциална
икореномическа синергия

УС икореномическа
кинетичност;
УС икореномическа
активност;
УС кинетична икореномическа
синергия

УС икореномическа
кинестичност;
УС икореномическо
участие;
УС кинестична икореномическа синергия

УС синергетична икореномическа
дейност

УС потенциална
икореномическа
енергия

УС кинетична
икореномическа
енергия

УС кинестична
икореномическа
енергия

УС енергетична
икореномическа
дейност

УС потенциална
икореномическа
динергия

УС кинетична
икореномическа
динергия

УС кинестична
икореномическа
динергия

УС потенциална
икореномическа
бинергия

УС кинетична
икореномическа
бинергия

УС кинестична
икореномическа
бинергия

УС потенциален
икореномически ингредиент

УС кинетичен икореномически ингредиент

УС кинестичен икореномически ингредиент

УС динергетична
икореномическа
дейност

УС бинергетична икореномическа
дейност

УС икореномическа
дейност

Фиг. 8. Разновидности на унисъзидателната икореномическа дейност според нейната
съставност (УС – унисъзидателен)
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

СЗ икореномическа
кинетичност;
СЗ икореномическа
активност;
СЗ кинетична икореномическа синергия

СЗ икореномическа
кинестичност;
СЗ икореномическо
участие;
СЗ кинестична икореномическа синергия

СЗ синергетична
икореномическа
дейност

СЗ потенциална
икореномическа
енергия

СЗ кинетична
икореномическа
енергия

СЗ кинестична
икореномическа
енергия

СЗ енергетична
икореномическа
дейност

СЗ потенциална
икореномическа
динергия

СЗ кинетична
икореномическа
динергия

СЗ кинестична
икореномическа
динергия

СЗ динергетична
икореномическа
дейност

СЗ потенциална
икореномическа
би-нергия

СЗ кинетична
икореномическа
бинергия

СЗ кинестична
икореномическа
бинергия

СЗ потенциален
икореномически ингредиент

СЗ кинетичен икореномически ингредиент

СЗ кинестичен икореномически ингредиент

СЗ икореномическа
потенциалност;
СЗ икореномически
свитък;
СЗ потенциална
икореномическа синергия

СЗ бинергетична икореномическа
дейност

СЗ икореномическа
дейност

Фиг. 9. Разновидности на съзидателната икореномическа дейност според нейната
съставност (СЗ – съзидателен)
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

ИП икореномическа
потенциалност;
ИП икореномически
свитък;
ИП потенциална
икореномическа синергия

ИП икорено-мическа
кинетичност;
ИП икореномическа
активност;
ИП кинетична икореномическа синергия

ИП икореномическа
кинестичност;
ИП икореномическо
участие;
ИП кинестична икореномическа синергия

ИП синергетична икореномическа
дейност

ИП потенциална
икореномическа
енергия

ИП кинетична
икореномическа
енергия

ИП кинестична
икореномическа
енергия

ИП енергетична
икореномическа
дейност

ИП потенциална
икореномическа
динергия

ИП кинетична
икореномическа
динергия

ИП кинестична
икореномическа
динергия

ИП потенциална
икореномическа
би-нергия

ИП кинетична
икореномическа
бинергия

ИП кинестична
икореномическа
бинергия

ИП потенциален
икореномически ингредиент

ИП кинетичен икореномически ингредиент

ИП кинестичен икореномически ингредиент

ИП динергетична
икореномическа
дейност

ИП бинергетична икореномическа
дейност

ИП икореномическа
дейност

Фиг. 10. Разновидности на изпълнителната икореномическа дейност според нейната
съставност (ИП – изпълнителен)
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

ТЧ икореномическа
кинестичност;
ТЧ икореномическо
участие;
ТЧ кинестична икореномическа синергия

ТЧ синергетична
икореномическа
дейност

ТЧ кинетична
икореномическа
енергия

ТЧ кинестична
икореномическа
енергия

ТЧ енергетична
икореномическа
дейност

ТЧ потенциална
икореномическа
динергия

ТЧ кинетична
икореномическа
динергия

ТЧ кинестична
икореномическа
динергия

ТЧ потенциална
икореномическа
би-нергия

ТЧ кинетична
икореномическа
бинергия

ТЧ кинестична
икореномическа
бинергия

ТЧ потенциален
икореномически ингредиент

ТЧ кинетичен икореномически ингредиент

ТЧ кинестичен икореномически ингредиент

ТЧ икореномическа
потенциалност;
ТЧ икореномически
свитък;
ТЧ потенциална
икореномическа синергия

ТЧ икореномическа
кинетичност;
ТЧ икореномическа
активност;
ТЧ кинетична икореномическа синергия

ТЧ потенциална
икореномическа
енергия

ТЧ динергетична
икореномическа
дейност

ТЧ бинеретична
икореномическа
дейност

ТЧ икореномическа
дейност

Фиг. 11. Разновидности на творческата икореномическа дейност според нейната
съставност (ТЧ – творчески)
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

РБ икореномическа
потенциалност;
РБ икореномически
свитък;
РБ потенциална
икореномическа синергия

РБ икореномическа
кинетичност;
РБ икореномическа
активност;
РБ кинетична икореномическа синергия

РБ икореномическа
кинестичност;
РБ икореномическо
участие;
РБ кинестична икореномическа синергия

РБ синергетична
икореномическа
дейност

РБ потенциална
икореномическа
енергия

РБ кинетична
икореномическа
енергия

РБ кинестична
икореномическа
енергия

РБ енергетична
икореномическа
дейност

РБ потенциална
икореномическа
динергия

РБ кинетична
икореномическа
динергия

РБ кинестична
икореномическа
динергия

РБ динергетична
икореномическа
дейност

РБ потенциална
икореномическа
бинергия

РБ кинетична
икореномическа
бинергия

РБ кинестична
икореномическа
бинергия

РБ бинеретична
икореномическа
дейност

РБ потенциален
икореномически ингредиент

РБ кинетичен икореномически ингредиент

РБ кинестичен икореномически ингредиент

РБ икореномическа
дейност

Фиг. 12. Разновидности на работната икореномическа дейност според нейната съставност
(РБ – работен)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ икореномическа
потенциалност;
СТВ икореномически
свитък;
СТВ потенциална икореномическа
синергия

СТВ икореномическа
кинетичност;
СТВ икореномическа
активност;
СТВ кинетична икореномическа
синергия

СТВ икореномическа
кинестичност;
СТВ икореномическо
участие;
СТВ кинестична икореномическа
синергия

СТВ потенциална
икореномическа
енергия

СТВ кинетична
икореномическа
енергия

СТВ кинестична
икореномическа
енергия

СТВ потенциална
икореномическа
динергия

СТВ кинетична
икореномическа
динергия

СТВ кинестична
икореномическа
динергия

СТВ потенциална
икореномическа
би-нергия

СТВ кинетична
икореномическа
бинергия

СТВ кинестична
икореномическа
бинергия

СТВ бинергетична
икореномическа
дейност

СТВ потенциален
икореномически ингредиент

СТВ кинетичен икореномически ингредиент

СТВ кинестичен
икореномически
ингредиент

СТВ икореномиче
ска
дейност

СТВ синергетична икореномическа
дейност

СТВ енергетична
икореномическа
дейност

СТВ динергетична икореномическа
дейност

Фиг. 13. Разновидности на сътворителната икореномическа дейност според нейната
съставност (СТВ – сътворителен)
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическата
дейност, посочени в табл. 1, разновидности на субтиикореномическата
дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на обтиикореномическата
дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните обяснения, дадени в табл. 1, са
валидни и за таблици 2 и 3.
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическата дейност едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРД – икореномическа дейност)
Уницентитална ТрансцентиталИРД
на ИРД
[цялостна оп[вътрешна опИкореномическа ределеност на
ределеност на
дейност (ИРД)
ИРД]
ИРД]
(вид икореноми- (вид икореномически диспозит) ческа същност)

Инцентитална
ИРД
[външна определеност на
ИРД]
(вид икореномическо явление)

Центитална
ИРД
[общо понятие
за определност
на ИРД]
(вид икореномически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИРД

Сътворителна
(пригодна) ИРД
[общо понятие
за състояние на
ИРД]
(вид икореномически специфант)

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) тран- (пригодна) ин- (пригодна) ценсцентитална
центитална
титална ИРД
ИРД
ИРД
[общо състояние [общо състояние [общо състоя[общо състояна цялостната
ние
на общата
на вътрешната
ние на външнаопределеност на определеност на та определеност
определеност
ИРД]
на ИРД]
ИРД]
на ИРД]
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
чески диспоческо явление)
зант)

Работна (сметна) ИРД
[работно външно състояние на
ИРД]
(разновидност на
икореномическа
форма)

Работна (сметна) уницентитална ИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРД]
(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

Работна (сметна) Работна (сметтрансцентитална
на) инцентиИРД
тална ИРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
ИРД]
ИРД]
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икореномическа икореномическо
същност)
явление)
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Работна (сметна) центитална
ИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на ИРД]
(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

Творческа (ползваема) ИРД
[творческо
външно състояние на ИРД]
(разновидност на
икореномическа
форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИРД
[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ИРД]
(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална ИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРД]
(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИРД
[външно състояние на ИРД]
(вид икореномическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИРД
[външно състояние на цялостната определеност на ИРД]
(вид форма на
икореномически
диспозит)

Изпълнителна
Изпълнителна
(задоволяваща) (задоволяваща)
трансцентитална инцентитална
ИРД
ИРД
[външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на външната опредената определеленост на ИРД]
ност на ИРД]
(вид форма на
(вид форма на
икореномическа икореномическо
същност)
явление)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИРД

Съзидателна
(изгодна) трансцен.титална
ИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на ИРД]

[вътрешно състояние на общата определеност на ИРД]

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)

Съзидателна
(изгодна) ИРД
[вътрешно състояние на ИРД]
(вид икореномическо съдържание)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРД]
(вид съдържание на икореномически диспозит)
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Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центити-тална ИРД
тална ИРД
[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на външнание на общата
та определеност
определеност
на ИРД]
на ИРД]
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икореномическо икореномически
явление)
диспозант)

1039

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИРД
[външно състояние на общата
определеност
на ИРД]
(вид форма на
икореномически
диспозант)
Съзидателна
(изгодна) центитална ИРД

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) ИРД
[цялостно състояние на ИРД]
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ИРД
[цялостно състояние на цялостната опреде-леност на
ИРД]
(вид специфит
на икореномически диспозит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ИРД
тална ИРД
ИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на ИРД] леност на ИРД]
ност на ИРД]
(вид специфит
на икореномическа същност)
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(вид специфит
на икореномическо явление)
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(вид специфит
на икореномически диспозант)
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субтиикореномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИРД –субтиикореномическа дейност)
Инцентитална
СИРД
[външна определеност на
СИРД]

Центитална
СИРД
[общо понятие
за определност
на СИРД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна (пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) инцентитална
сцентитална
центитална
(пригодна)
СИРД
СИРД
СИРД
СИРД
[общо понятие [общо състояние [общо състояние [общо състояна цялостната
на вътрешната
ние на външназа състояние на
определеност на определеност на та определеност
СИРД]
СИРД]
СИРД]
на СИРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална СИРД

Икореномическа субтидейност
(СИРД)

Работна (сметна) СИРД
[работно външно състояние
на СИРД]

Творческа
(ползваема)
СИРД
[творческо
външно състояние на СИРД]

Уницентитална ТрансцентиталСИРД
на СИРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
СИРД]
СИРД]

[общо състояние на общата
определеност
на СИРД]

Работна (сметна) уницентитална СИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална СИРД
титална СИРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
СИРД]
СИРД]

Работна (сметна) центитална
СИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
СИРД]

Творческа (ползваема) уницентитална СИРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на СИРД]

Творческа (ползваема) инцентитална СИРД

Творческа (ползваема) центитална СИРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на СИРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
СИРД]
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИРД
[външно състояние на цялостната определеност на СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
СИРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
СИРД
[външно състояние на външната определеност на СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
СИРД
[външно състояние на общата
определеност
на СИРД]

Съзидателна
(изгодна) СИРД
[вътрешно състояние на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
СИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална СИРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща) СИРД
[цялостно състояние на
СИРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална СИРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
СИРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална СИРД
тална СИРД
СИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на СИРД]
СИРД]
СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
СИРД
[външно състояние на
СИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на обтиикореномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ОИРД – обтиикореномическа дейност)

Икореномическа обтидейност
(ОИРД)

Уницентитална ТрансцентиталОИРД
на ОИРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ОИРД]
ОИРД]

Инцентитална
ОИРД
[външна определеност на
ОИРД]

Центитална
ОИРД
[общо понятие
за определност
на ОИРД]

Сътворителна
(пригодна)
ОИРД
[общо понятие
за състояние
на ОИРД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) инцентитална
сцентитална
центитална
ОИРД
ОИРД
ОИРД
[общо състояние [общо състояние [общо състояна цялостната
на вътрешната
ние на външнаопределеност на определеност на та определеност
ОИРД]
ОИРД]
на ОИРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална ОИРД

Работна (сметна) ОИРД
[работно външно състояние
на ОИРД]

Работна (сметна) уницентитална ОИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ОИРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална ОИРД
титална ОИРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
ОИРД]
ОИРД]

Работна (сметна) центитална
ОИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
ОИРД]

Творческа (ползваема) уницентитална ОИРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
ОИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ОИРД]

Творческа (ползваема) инцентитална ОИРД

Творческа (ползваема) центитална ОИРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ОИРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ОИРД]

Творческа
(ползваема)
ОИРД
[творческо
външно състояние на ОИРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ОИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ОИРД
[външно състояние на цялостната определеност на ОИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ОИРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ОИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ОИРД
[външно състояние на външната определеност на ОИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ОИРД
[външно състояние на общата
определеност
на ОИРД]

Съзидателна
(изгодна)
ОИРД
[вътрешно състояние на
ОИРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ОИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ОИРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ОИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ОИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ОИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ОИРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална ОИРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ОИРД
[цялостно състояние на
ОИРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ОИРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ОИРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ОИРД
тална ОИРД
ОИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на ОИРД]
ОИРД]
ОИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) ОИРД
[външно състояние на
ОИРД]

[вътрешно състояние на общата определеност на ОИРД]

Усвояваща и създаваща икореномическа дейност
Икореномическата дейност е насочено към удовлетворяване на икономическите потребности преобразуване на входния икореномически ингредиент в
изходен икореномически ингредиент в съответствие с правилото, което задава
операторът на икореномическата система (вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се изпълнява от икореномическия ресурс (вж. икономически ресурс), който се абсорбира и усвоява в икореномическата дейност, а на изходен ингредиент – от икореномическия резултат (вж. икономически резултат), който се създава и отделя от икореномическата дейност. В този смисъл икореномическата дейност има две страни,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свързани в неразривно единство: (1) усвояваща икореномическа дейност*
(assimilating ecorenomic action) [при която входният икореномически ингредиент (икореномическият ресурс) е усвояван икореномически ингредиент*
(assimilated ecorenomic ingredient)] и (2) създаваща икореномическа
дейност* (giving ecorenomic action) [при която изходният икореномически ингредиент (икореномическият резултат) е създаван икореномически ингредиент* (gived ecorenomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата
икореномическа дейност са енергетичната усвояваща икореномическа
дейност* (energetic assimilating ecorenomic action), синергетичната усвояваща икореномическа дейност* (synergetic assimilating ecorenomic action), динергетичната усвояваща икореномическа дейност* (dinergetic assimilating
ecorenomic action) и бинергетичната усвояваща икореномическа дейност*
(binergetic assimilating ecorenomic action), а (2) разновидности на създаващата
икореномическа дейност са енергетичната създаваща икореномическа
дейност* (energetic giving ecorenomic action), синергетичната създаваща
икореномическа дейност* (synergetic giving ecorenomic action), динергетичната създаваща икореномическа дейност* (dinergetic giving ecorenomic
action) и бинергетичната създаваща икореномическа дейност* (binergetic
giving ecorenomic action).
Според общностния икореномически статут (1) разновидности на усвояващата икореномическа дейност са усвояващата икореномическа субтидейност* (assimilating ecorenomic subtiaction) и усвояващата икореномическа
обтидейност* (assimilating ecorenomic obtiaction), а (2) разновидности на създаващата икореномическа дейност са създаващата икореномическа субтидейност* (giving ecorenomic subtiaction) и създаващата икореномическа
обтидейност* (giving ecorenomic obtiaction).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата икореномическа дейност са трансценденталната усвояваща икореномическа дейност* (transcentital assimilating
ecorenomic action), инцентиталната усвояваща икореномическа дейност*
(incentital assimilating ecorenomic action), центиталната усвояваща икореномическа дейност* (centital assimilating ecorenomic action) и уницентиталната усвояваща икореномическа дейност* (unicentital assimilating ecorenomic
action), а (2) разновидности на създаващата икореномическа дейност са трансцентиталната създаваща икореномическа дейност* (transcentital giving
ecorenomic action), инцентиталната създаваща икореномическа дейност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(incentital giving ecorenomic action), центиталната създаваща икореномическа дейност* (centital giving ecorenomic action) и уницентиталната създаваща икореномическа дейност* (unicentital giving ecorenomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности
на усвояващата икореномическа дейност са съзидателната усвояваща икореномическа дейност* (making assimilating ecorenomic action), унисъзидателната усвояваща икореномическа дейност* (unimaking assimilating
ecorenomic action), косъзидателната усвояваща икореномическа дейност*
(comaking assimilating ecorenomic action), фосъзидателната усвояваща икореномическа дейност* (fomaking assimilating ecorenomic action), творческата усвояваща икореномическа дейност* (creative assimilating ecorenomic
action) и работната усвояваща икореномическа дейност* (working
assimilating ecorenomic action), а (2) разновидности на създаващата икореномическа дейност са съзидателната създаваща икореномическа дейност*
(making giving ecorenomic action), унисъзидателната създаваща икореномическа дейност* (unimaking giving ecorenomic action), косъзидателната създаваща икореномическа дейност* (comaking giving ecorenomic action), фосъзидателната създаваща икореномическа дейност* (fomaking giving
ecorenomic action), творческата създаваща икореномическа дейност*
(creative giving ecorenomic action) и работната създаваща икореномическа
дейност* (working giving ecorenomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата икореномическа дейност, посочени в табл. 4, и разновидности на създаващата икореномическа дейност, посочени в табл. 5. Допълнителните обяснения, дадени
в табл. 1, са валидни и за таблици 4 и 5.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на усвояващата икореномическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (УИРД – усвояваща икореномическа дейност)

Усвояваща
икореномическа дейност
(УИРД)

Уницентитална ТрансцентиталУИРД
на УИРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УИРД]
УИРД]

Инцентитална
УИРД
[външна определеност на
УИРД]

Центитална
УИРД
[общо понятие
за определност
на УИРД]

Сътворителна
(пригодна)
УИРД
[общо понятие
за състояние на
УИРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
УИРД
УИРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
УИРД]
УИРД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
УИРД
[общо състояние на външната определеност
на УИРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална УИРД

Работна (сметна) УИРД
[работно външно състояние на
УИРД]

Работна (сметна) уницентитална УИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УИРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална УИРД
титална УИРД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
УИРД]
УИРД]

Работна (сметна) центитална
УИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
УИРД]

Творческа (ползваема) уницентитална УИРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
УИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УИРД]

Творческа (ползваема) инцентитална УИРД

Творческа (ползваема) центитална УИРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на УИРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на УИРД]

Творческа (ползваема) УИРД
[творческо
външно състояние на УИРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УИРД
[външно състояние на цялостната определеност на УИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УИРД
[външно състояние на вътрешната определеност на УИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УИРД
[външно състояние на външната определеност на УИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УИРД
[външно състояние на общата
определеност
на УИРД]

Съзидателна
(изгодна) УИРД
[вътрешно състояние на
УИРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УИРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на УИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УИРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална УИРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща) УИРД
[цялостно състояние на
УИРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УИРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УИРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УИРД
тална УИРД
УИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на УИРД]
леност на
ност на УИРД]
УИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
УИРД
[външно състояние на
УИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на създаващата икореномическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИРД – създаваща икореномическа дейност)

Създаваща
икореномическа дейност
(СИРД)

Уницентитална ТрансцентиталСИРД
на СИРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
СИРД]
СИРД]

Инцентитална
СИРД
[външна определеност на
СИРД]

Центитална
СИРД
[общо понятие
за определност
на СИРД]

Сътворителна
(пригодна)
СИРД
[общо понятие
за състояние на
СИРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
СИРД
СИРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
СИРД]
СИРД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
СИРД
[общо състояние на външната определеност
на СИРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална СИРД

Работна (сметна) СИРД
[работно външно състояние на
СИРД]

Работна (сметна) уницентитална СИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална СИРД
титална СИРД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
СИРД]
СИРД]

Работна (сметна) центитална
СИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
СИРД]

Творческа (ползваема) уницентитална СИРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на СИРД]

Творческа (ползваема) инцентитална СИРД

Творческа (ползваема) центитална СИРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на СИРД]

Творческа (ползваема) СИРД
[творческо
външно състояние на СИРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
СИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИРД
[външно състояние на цялостната определеност на СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
СИРД
[външно състояние на вътрешната определеност на СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
СИРД
[външно състояние на външната определеност на СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
СИРД
[външно състояние на общата
определеност
на СИРД]

Съзидателна
(изгодна) СИРД
[вътрешно състояние на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
СИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на СИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
СИРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална СИРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща) СИРД
[цялостно състояние на
СИРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална СИРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
СИРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална СИРД
тална СИРД
СИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на СИРД]
леност на
ност на СИРД]
СИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
СИРД
[външно състояние на
СИРД]

[вътрешно състояние на общата определеност на СИРД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата икореномическа дейност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (ecorenomic action) (ки) – във:
енергетична икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
икореномическа дейност;
синергетична икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
създаваща икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност);
усвояваща икореномическа дейност (вж. икореномическа дейност).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (ecorenomic substantiality (reality)), предметна икореномическа действителност, (*) – икореномическо би85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------битие, икореномическа реалност в цялото многообразие на нейните връзки,
страни, отношения, в цялата й конкретност; общо понятие за икономическа
действителност и икотехномическа действителност, които са негови разновидности (то е или икономическа действителност, или икотехномическа действителност, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Разкрива се като съвкупност от реално съществуващи икореномически
предмети (в т.ч. икореномически обекти, икореномически системи, икореномически явления, икореномически процеси и т.н.), разбирана в нейното (на
съвкупността и на съставящите я икореномически предмети) саморазвитие и в
нейната конкретна икореномическа същност. Тя може да бъде както обективна икореномическа действителност (objective ecorenomic reality) (вън и независимо от човешкото съзнание), така и субективна икореномическа действителност (subjective ecorenomic reality), която е отражението на обективната
икореномическа действителност в човешкото съзнание. Разновидности на икореномическата действителност са обектната икореномическа действителност (действителността при икореномическия обект) и системната икореномическа действителност (действителността при икореномическата система). Обектната икореномическа действителност е обективната икореномическа
действителност, разглеждана във взаимоотношението й със субективната.
Системната икореномическа действителност е част от субективната, тя е отражение (вж. икономическо отражение) на обективната икореномическа действителност в човешкото съзнание, което (отражение) притежава определени
системообразуващи икореномически свойства. Вж. икореномическа възможност и икореномическа действителност.
Икореномическата действителност изпълнява три важни функции при
характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа действителност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Първо. Икореномическата действителност е външна сигурност (надеждност)* (external reliability) (външно-присъща сигурност (надеждност)) [или
още външна икореномическа сигурност (надеждност)* (external ecorenomic
reliability), която е вид външна страна] на икореномическия предмет, така че е
87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна страна на икореномическата достоверност, докато икореномическата необходимост е вътрешна сигурност (надеждност)* (internal reliability)
[или още вътрешна икореномическа сигурност (надеждност)* (internal
ecorenomic reliability), която е вид вътрешна страна] на икореномическия
предмет, така че икореномическата необходимост е вътрешна страна на икореномическата достоверност. Икореномическата действителност е начин на
потвърждаване на икореномическата необходимост [накратко – начин на
икореномическо потвърждаване* (ecorenomic substantiation mode)], където
икореномическата достоверност се разглежда като диалектическо единство
на икореномическа необходимост и икореномическа действителност. Икореномическата действителност е действителност на икореномическия предмет (и
действителност на необходимостта на икореномическия предмет). Икореномическата необходимост и икореномическата действителност са категории на
сигурността (надеждността) на икореномическия предмет* (reliability of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази сигурност (надеждност). Икореномическата необходимост се снема в икореномическата действителност: икореномическата действителност е икореномическата необходимост в снет вид. Икореномическата
действителност е скрита в икореномическата необходимост, а икореномическата необходимост [която е първичната (примитивната) и определящата сигурност (надеждност) на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата действителност [която е вторичната (производната) и решаващата
сигурност (надеждност) на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икореномическата действителност е и външна реализуемост*
(external realizability) (външно-присъща реализуемост) [или още външна икореномическа реализуемост* (external ecorenomic realizability), която е вид
външна страна] на икореномическия предмет, така че е външна страна на икореномическата осъществимост, докато икореномическата възможност е
вътрешна реализуемост* (internal realizability) [или още вътрешна икореномическа реализуемост* (internal ecorenomic realizability), която е вид вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата възможност е вътрешна страна на икореномическата осъществимост. Икореномическата действителност е начин на верифициране на икореномическата възможност [накратко – начин на икореномическо верифициране*
(ecorenomic verification mode)], където икореномическата осъществимост се
разглежда като диалектическо единство на икореномическа възможност и ико88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа действителност. Икореномическата действителност е действителност на икореномическия предмет (и действителност на възможността на
икореномическия предмет). Икореномическата възможност и икореномическата действителност са категории на реализуемостта на икореномическия
предмет* (realizability of the ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази реализуемост. Икореномическата възможност се снема в икореномическата действителност: икореномическата действителност е икореномическата възможност в снет вид. Икореномическата действителност е скрита в икореномическата възможност, а икореномическата възможност [която е първичната (примитивната) и определящата реализуемост на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата действителност [която е вторичната (производната) и решаващата реализуемост на икореномическия предмет].
Трето. Икореномическата действителност е още и вътрешна реализираност* (internal fulfilness) (вътрешно-присъща реализираност) [или още вътрешна икореномическа реализираност* (internal ecorenomic fulfilness), което
е вид вътрешна страна] на икореномическата осъщественост, така че е вътрешна страна на икореномическата осъщественост, докато икореномическата случайност е външна реализираност* (external fulfilness) [или още външна икореномическа реализираност* (external ecorenomic fulfilness), която е
вид външна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата
случайност е външна страна на икореномическата осъщественост и е начин на
създаване на икореномическата необходимост [накратко – начин на икореномическо създаване* (ecorenomic creating mode)], където икореномическата осъщественост се разглежда като диалектическо единство на икореномическа действителност и икореномическа случайност. Икореномическата
действителност е действителност на икореномическия предмет (и действителност на случайността на икореномическия предмет). Икореномическата действителност и икореномическата случайност са категории на реализираността
на икореномическия предмет* (fulfilness of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икореномическата действителност се снема в икореномическата
случайност: икореномическата случайност е икореномическата действителност в снет вид. Икореномическата случайност е скрита в икореномическата
действителност, а икореномическата действителност [която е първичната
(примитивната) и определящата реализираност на икореномическия предмет]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се разкрива чрез икореномическата случайност [която е вторичната (производната) и решаващата реализираност икореномическия предмет].
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата действителност са (1) икореномическата квалидействителност*
(ecorenomic qualisubstantiality) и (2) икореномическата квантидействителност* (ecorenomic quantisubstantiality). Според общностния икореномически
статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтидействителност* (ecorenomic subtisubstantiality) [в т.ч. икореномическата субтиквалидействителност* (ecorenomic subtiqualisubstantiality) и икореномическата
субтиквантидействителност* (ecorenomic subtiquantisubstantiality)] и (2)
икореномическата обтидействителност* (ecorenomic obtisubstantiality) [в
т.ч.
икореномическата
обтиквалидействителност*
(ecorenomic
obtiqualisubstantiality) и икореномическата обтиквантидействителност*
(ecorenomic obtiquantisubstantiality)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата действителност са:
(1) трансцентитална икореномическа действителност* (transcentital
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалидействителност* (transcentital ecorenomic qualisubstantiality) [към която се
числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквалидействителност* (transcentital ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) трансцентитална
икореномическа обтиквалидействителност* (transcentital ecorenomic
obtiqualisubstantiality)] и (б) трансцентитална икореномическа квантидействителност* (transcentital ecorenomic quantisubstantiality) [към която се
числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквантидействителност* (transcentital ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквантидействителност* (transcentital ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
(2) инцентитална икореномическа действителност* (incentital
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалидействителност* (incentital ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквалидействителност*
(incentital ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) инцентитална икореномическа
обтиквалидействителност*
(incentital
ecorenomic
obtiqualisubstantiality)] и (б) инцентитална икореномическа квантидействителност* (incentital ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят (α)
инцентитална икореномическа субтиквантидействителност* (incentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) инцентитална икореномическа обтиквантидействителност* (incentital ecorenomic obtiquantisubstantiality)]};
(3) центитална икореномическа действителност* (centital ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалидействителност* (centital ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквалидействителност* (centital ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) центитална икореномическа обтидействителност* (centital ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) центитална икореномическа квантидействителност* (centital ecorenomic quantisubstantiality)
[към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквантидействителност* (centital ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) центитална
икореномическа
обтиквантидействителност*
(centital
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
(4) уницентитална икореномическа действителност* (unicentital
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалидействителност* (unicentital ecorenomic qualisubstantiality) [към която се
числят (α) уницентитална икореномическа субтиквалидействителност*
(unicentital ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквалидействителност*
(unicentital
ecorenomic
obtiqualisubstantiality)] и (б) уницентитална икореномическа квантидействителност* (unicentital ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят
(α) уницентитална икореномическа субтиквантидействителност*
(unicentital ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквантидействителност*
(unicentital
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата действителност са:
(1) унисъзидателна икореномическа действителност* (unimaking
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалидействителност* (unimaking ecorenomic qualisubstantiality) [към която се
числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквалидействителност*
(unimaking ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквалидействителност*
(unimaking
ecorenomic
obtiqualisubstantiality)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантидействителност* (unimaking ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят
(α) унисъзидателна икореномическа субтиквантидействителност*
(unimaking ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) унисъзидателна икоре91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа
обтиквантидействителност*
(unimaking
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
(2) съзидателна икореномическа действителност* (making ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалидействителност* (making ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквалидействителност* (making ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) съзидателна икореномическа обктиквалидействителност* (making ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) съзидателна
икореномическа квантидействителност* (making ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквантидействителност* (making ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β)
съзидателна икореномическа обтиквантидействителност* (making
ecorenomic obtiquantisubstantiality)]};
(3) изпълнителна икореномическа действителност* (implementationary
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалидействителност* (implementationary ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквалидействителност* (implementationary ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквалидействителност* (implementationary
ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) изпълнителна икореномическа квантидействителност* (implementationary ecorenomic quantisubstantiality) [към
която се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантидействителност* (implementationary ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквантидействителност* (implementationary
ecorenomic obtiquantisubstantiality)]};
(4) творческа икореномическа действителност* (creative ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квалидействителност*
(creative ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) творческа
икореномическа
субтиквалидействителност*
(creative
ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) творческа икореномическа обтиквалидействителност* (creative ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) творческа икореномическа квантидействителност* (creative ecorenomic quantisubstantiality)
[към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантидействителност* (creative ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) творческа икореномическа
обтиквантидействителност*
(creative
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) работна икореномическа действителност* (working ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) работна икореномическа квалидействителност*
(working ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтиквалидействителност*
(working
ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) работна икореномическа обтиквалидействителност* (working ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) работна икореномическа квантидействителност* (working ecorenomic quantisubstantiality)
[към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантидействителност* (working ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) работна икореномическа
обтиквантидействителност*
(working
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
(6) сътворителна икореномическа действителност* (performing
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалидействителност* (performing ecorenomic qualisubstantiality) [към която се
числят (α) сътворителна икореномическа субтиквалидействителност*
(performing ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквалидействителност*
(performing
ecorenomic
obtiqualisubstantiality)] и (б) сътворителна икореномическа квантидействителност* (performing ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят
(α)
сътворителна
икореномическа
субтиквантидействителност*
(performing ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквантидействителност*
(performing
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата действителност са:
(1) усвоявана икореномическа действителност* (assimilated ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалидействителност*
(assimilated ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) усвоявана
икореномическа субтиквалидействителност* (assimilated ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалидействителност* (assimilated ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) усвоявана икореномическа квантидействителност* (assimilated ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантидействителност* (assimilated ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β)
усвоявана икореномическа обтиквантидействителност* (assimilated
ecorenomic obtiquantisubstantiality)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) създавана икореномическа действителност* (gived ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) създавана икореномическа квалидействителност*
(gived ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтиквалидействителност*
(gived
ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) създавана икореномическа обтиквалидействителност* (gived ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) създавана икореномическа квантидействителност* (gived ecorenomic quantisubstantiality) [към
която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантидействителност* (gived ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) създавана икореномическа
обтиквантидействителност*
(gived
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата действителност са:
(1) сустатитна икореномическа действителност* (sustatitic
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалидействителност* (sustatitic ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α)
сустатитна икореномическа субтиквалидействителност* (sustatitic
ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) сустатитна икореномическа обтиквалидействителност* (sustatitic ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) сустатитна икореномическа квантидействителност* (sustatitic ecorenomic
quantisubstantiality) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа
субтиквантидействителност* (sustatitic ecorenomic subtiquantisubstantiality)
и (β) сустатитна икореномическа обтиквантидействителност* (sustatitic
ecorenomic obtiquantisubstantiality)]};
(2) субстатна икореномическа действителност* (substatum ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалидействителност*
(substatum ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) субстатна
икореномическа субтиквалидействителност* (substatum ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) субстатна икореномическа обтиквалидействителност* (substatum ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) субстатна икореномическа квантидействителност* (substatum ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят (α) субстатна икореномическа субтиквантидействителност* (substatum ecorenomic subtiquantisubstantiality) и
(β) субстатна икореномическа обтиквантидействителност* (substatum
ecorenomic obtiquantisubstantiality)]};
(3) запасова икореномическа действителност* (stock ecorenomic
substantiality) {в т.ч. (а) запасова икореномическа квалидействителност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(stock ecorenomic qualisubstantiality) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтиквалидействителност*
(stock
ecorenomic
subtiqualisubstantiality) и (β) запасова икореномическа обтиквалидействителност* (stock ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) запасова икореномическа квантидействителност* (stock ecorenomic quantisubstantiality) [към
която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантидействителност* (stock ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) запасова икореномическа
обтиквантидействителност*
(stock
ecorenomic
obtiquantisubstantiality)]};
(4) сустатантна икореномическа действителност* (sustatantal
ecorenomic substantiality) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалидействителност* (sustatantal ecorenomic qualisubstantiality) [към която се
числят (α) сустатантна икореномическа субтиквалидействителност*
(sustatantal ecorenomic subtiqualisubstantiality) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалидействителност* (sustatantal ecorenomic obtiqualisubstantiality)] и (б) сустатантна икореномическа квантидействителност* (sustatantal ecorenomic quantisubstantiality) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантидействителност* (sustatantal ecorenomic subtiquantisubstantiality) и (β) сустатантна икореномическа обтиквантидействителност* (sustatantal ecorenomic obtiquantisubstantiality)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИЗЮНКТИВНОСТ (ecorenomic disjunctivity) (ки) –
във:
ингредиентна икореномическа дизюнктивност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИПИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
deepingredientality) (същото като икореномическа дълбочинна ингредиентност и съкратено от ингредиентна икореномическа дълбочина и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентна икореномическа дълбочина и икореномическа ингредиентност и
по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
страна на икореикономиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) съставните части на икореномическия компонент. Икореномическата дипингредиентност е частен случай на икофорномическата
дипингредиентност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на икореномическата дипингредиентност към
понятието за икореномически дипингпредмет* (ecorenomic deepingthing)
(съкратено от дълбочинен ингредиентен икореномически предмет –
deepness ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа дипингредиентност* (primary ecorenomic deepingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary
ingrediental ecorenomic deepness) и първичната икореномическа ингредиентност* (primary ecorenomic ingredientality)]. От своя страна органическото
прилагане на икореномическата дипингредиентност към понятието за дипингикореномика* (deepingecorenomy) (съкратено от дълбочинна ингредиентна икореномика – deepness ingrediental ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата икореномическа дипингредиентност* (organic ecorenomic deepingredientality),
която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness) и органическата икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия дипингпредмет според първичната
икореномическа дипингредиентност

Първична икореномическа ингредиентност

Първична
икореномическа
дипингредиентност
(икореномически
дипингпредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина
Икореномически
диппредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
компонент

Икореномически
дипкомпонент

Икореномически
инскомпонент

Икореномически
специкомпонент

Икореномически
аутскомпонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
дипингредиент

Икореномически
инсингредиент

Икореномически
специингредиент

Икореномически
аутсингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
дипвход

Икореномически
инсвход

Икореномически
специвход

Икореномически
аутсвход

Икореномически
изход

Икореномически
дипизход

Икореномически
инсизход

Икореномически
специизход

Икореномически
аутсизход

Икореномически
оператор

Икореномически
дипоператор

Икореномически
инсоператор

Икореномически
специоператор

Икореномически
аутсоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипингикореномиката според органическата
икореномическа дипингредиентност

Органическа икореномическа ингредиентност

Органическа
икореномическа
дипингредиентност
(дипингикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
дълбочина
Дипикореномика

Инсикореномика

Специикореномика

Аутсикореномика

Компонентна
икореномика

Компонентна
дипикореномика
(дипкомпоикореномика)

Компонентна
инсикореномика
(инскомпоикореномика)

Компонентна
специикореномика
(специкомпоикореномика)

Компонентна
аутсикореномика
(аутскомпоикореномика)

Ингредиентна
икореномика

Ингредиентна
дипикореномика
(дипингикореномика)

Ингредиентна
инсикореномика
(инсингикореномика)

Ингредиентна
специикореномика
(специингикореномика)

Ингредиентна
аутсикореномика
(аутсингикореномика)

Входна
икореномика

Входна
дипикореномика
(дипинпутикореномика)

Входна
инсикореномика
(инсинпутикореномика)

Входна
специикореномика
(специинпутикореномика)

Входна
аутсикореномика
(аутсинпутикореномика)
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Изходна
икореномика

Изходна
дипикореномика
(дипоутпутикореномика)

Изходна
инсикореномика
(инсоутпутикореномика)

Изходна
специикореномика
(специоутпутикореномика)

Изходна
аутсикореномика
(аутсоутпутикореномика)

Операторна
икореномика

Операторна
дипикореномика
(диптрансикореномика)

Операторна
инсикореномика
(инстрансикореномика)

Операторна
специикореномика
(специтрансикореномика)

Операторна
аутсикореномика
(аутстрансикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИППРИОРИТЕТНОСТ (ecorenomic deeppriority)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа дипприоритетност;
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ
deepresolventness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа дипразрешителност;

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ
deepsensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа дипчувствителност.

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИСПОСУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
disposubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОСУБСТАНЦИЯ (ecorenomic disposubstance)
(ки) – във:
икореномическа диспосубстанция (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типична икореномическа диспосубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИСПОСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
disposuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОСУПЕРСТАНТА (ecorenomic disposuperstant) (ки) – във:
икореномическа диспосуперстанта (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типична икореномическа диспосуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОФОРМА* (ecorenomic dispoform) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОФОРМА (ecorenomic dispoform) (ки) – във:
икореномическа диспоформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа диспоформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДОСТИЖИМОСТ (ecorenomic attainability) (ки) –
във:
външна икореномическа достижимост (вж. икореномическа възможност; икореномическа случайност; икореномически посибитит; икореномически стохастит);
вътрешна икореномическа достижимост (вж. икореномическа възможност; икореномическа случайност; икореномически посибитит; икореномически стохастит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДОСТОВЕРНОСТ (ecorenomic trustworthiness) (*) –
икореномическа необходимост и икореномическа действителност, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномическа необходимост и икореномическа действителност); икореномическо
понятие (вж. икономическо понятие), отразяващо положението, че даден икореномически предмет със сигурност се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за икономическа достоверност и икотехномическа
достоверност, които са негови разновидности (то е или икономическа достоверност, или икотехномическа достоверност, но не и двата заедно в тяхното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата сигурност
(ecorenomic reliability) (като основа на достоверността на икореномическия
предмет) произтича от икореномическата необходимост и се потвърждава от
икореномическата действителност. Икореномическата достоверност е една от
вътрешните характеристики, които изграждат икореномическата истинност
[в качеството й на достижима икореномическа истинност* (attainable
ecorenomic veracity)], последната установяваща достижимата адекватност*
(attainable adequacy) на икореномическия предмет с икореномическата действителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------**********

Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа достоверност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Икореномическата достоверност е вътрешна достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешно-присъща достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икореномическа автентичност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(internal attainable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на
икореномическата истинност, докато икореномическата вероятностност е
външна достижима автентичност* (external attainable genuineness) (външно-присъща достижима автентичност) [или още външна достижима икореномическа автентичност* (external attainable ecorenomic genuineness), която е
вид външна страна] на икореномическата истинност и е начин на обосноваване на икореномическата достоверност [накратко – начин на икореномическо обосноваване* (ecorenomic grounding mode)], където икореномическата истинност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа
достоверност и икореномическа вероятностност. Икореномическата достоверност е достоверност на икореномическия предмет (и достоверност на вероятностността на икореномическия предмет). Икореномическата достоверност и
икореномическата вероятностност са категории на достижимата автентичност на икореномическия предмет* (attainable genuineness of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази автентичност. Икореномическата достоверност се снема в икореномическата вероятностност: икореномическата вероятностност е икореномическата достоверност в снет вид. Икореномическата вероятностност е скрита в икореномическата достоверност, а икореномическата достоверност [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия
предмет] се разкрива чрез икореномическата вероятностност [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата достоверност са (1) икореномическата квалидостоверност*
(ecorenomic qualitrustworthiness) и (2) икореномическата квантидостоверност* (ecorenomic quantitrustworthiness). Според общностния икореномически
статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтидостоверност* (ecorenomic subtitrustworthiness) [в т.ч. икореномическата субтиквалидостоверност* (ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и икореномическата
субтиквантидостоверност* (ecorenomic subtiquantitrustworthiness)] и (2)
икореномическата обтидостоверност* (ecorenomic obtitrustworthiness) [в
т.ч.
икореномическата
обтиквалидостоверност*
(ecorenomic
obtiqualitrustworthiness) и икореномическата обтиквантидостоверност*
(ecorenomic obtiquantitrustworthiness)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата достоверност са:
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) трансцентитална икореномическа достоверност* (transcentital
ecorenomic trustworthiness) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалидостоверност* (transcentital ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се
числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквалидостоверност*
(transcentital ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) трансцентитална
икореномическа
обтиквалидостоверност*
(transcentital
ecorenomic
obtiqualitrustworthiness)] и (б) трансцентитална икореномическа квантидостоверност* (transcentital ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се
числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквантидостоверност*
(transcentital ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) трансцентитална
икореномическа обтиквантидостоверност* (transcentital ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(2) инцентитална икореномическа достоверност* (incentital ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалидостоверност* (incentital ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) инцентитална
икореномическа
субтиквалидостоверност*
(incentital
ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) инцентитална икореномическа
обтиквалидостоверност* (incentital ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б)
инцентитална
икореномическа
квантидостоверност*
(incentital
ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквантидостоверност* (incentital ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) инцентитална икореномическа обтиквантидостоверност* (incentital ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(3) центитална икореномическа достоверност* (centital ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалидостоверност*
(centital ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) центитална
икореномическа субтиквалидостоверност* (centital ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) центитална икореномическа обтиквалидостоверност* (centital ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) центитална
икореномическа
квантидостоверност*
(centital
ecorenomic
quantitrustworthiness) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквантидостоверност* (centital ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и
(β) центитална икореномическа обтиквантидостоверност* (centital
ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(4) уницентитална икореномическа достоверност* (unicentital
ecorenomic trustworthiness) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалидостоверност* (unicentital ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се чис104
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лят (α) уницентитална икореномическа субтиквалидостоверност*
(unicentital ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквалидостоверност*
(unicentital
ecorenomic
obtiqualitrustworthiness)] и (б) уницентитална икореномическа квантидостоверност* (unicentital ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се числят
(α)
уницентитална
икореномическа
субтиквантидостоверност*
(unicentital ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквантидостоверност*
(unicentital
ecorenomic
obtiquantitrustworthiness)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата достоверност са:
(1) унисъзидателна икореномическа достоверност* (unimaking
ecorenomic trustworthiness) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалидостоверност* (unimaking ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквалидостоверност* (unimaking ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквалидостоверност*
(unimaking
ecorenomic
obtiqualitrustworthiness)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантидостоверност* (unimaking ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се числят
(α)
унисъзидателна
икореномическа
субтиквантидостоверност*
(unimaking ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквантидостоверност*
(unimaking
ecorenomic
obtiquantitrustworthiness)]};
(2) съзидателна икореномическа достоверност* (making ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалидостоверност*
(making ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) съзидателна
икореномическа субтиквалидостоверност* (making ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) съзидателна икореномическа обтиквалидостоверност* (making ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) съзидателна
икореномическа
квантидостоверност*
(making
ecorenomic
quantitrustworthiness) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквалидостоверонст* (making ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β)
съзидателна
икореномическа
обтиквантидостоверност*
(making
ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(3) изпълнителна икореномическа достоверност* (implementationary
ecorenomic trustworthiness) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалидостоверност* (implementationary ecorenomic qualitrustworthiness) [към която
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквалидостоверност*
(implementationary ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) изпълнителна
икореномическа обтиквалидостоверност* (implementationary ecorenomic
obtiqualitrustworthiness)] и (б) изпълнителна икореномическа квантидостоверност* (implementationary ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се
числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантидостоверност*
(implementationary ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) изпълнителна
икореномическа обтиквантидостоверност* (implementationary ecorenomic
obtiquantitrustworthiness)]};
(4) творческа икореномическа достоверност* (creative ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квалидостоверност*
(creative ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) творческа
икореномическа
субтиквалидостоверност*
(creative
ecorenomic
subtiqualitrustworthiness) и (β) творческа икореномическа обтиквалидостоверност* (creative ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) творческа икореномическа квантидостоверност* (creative ecorenomic quantitrustworthiness)
[към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантидостоверност* (creative ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) творческа икореномическа обтиквантидостоверност* (creative ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(5) работна икореномическа достоверност* (working ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) работна икореномическа квалидостоверност*
(working ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) работна
икореномическа
субтиквалидостоверност*
(working
ecorenomic
subtiqualitrustworthiness) и (β) работна икореномическа обтиквалидостоверност* (working ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) работна икореномическа квантидостоверност* (working ecorenomic quantitrustworthiness)
[към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантидостоверност* (working ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) работна икореномическа обтиквантидостоверност* (working ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(6) сътворителна икореномическа достоверност* (performing
ecorenomic trustworthiness) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалидостоверност* (performing ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквалидостоверност*
(performing ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквалидостоверност*
(performing
ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiqualitrustworthiness)] и (б) сътворителна икореномическа квантидостоверност* (performing ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се числят (α)
сътворителна икореномическа субтиквантидостоверност* (performing
ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквантидостоверност* (performing ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата достоверност са:
(1) усвоявана икореномическа достоверност* (assimilated ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалидостоверност*
(assimilated ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) усвоявана
икореномическа
субтиквалидостоверност*
(assimilated
ecorenomic
subtiqualitrustworthiness) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалидостоверност* (assimilated ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) усвоявана икореномическа квантидостоверност* (assimilated ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантидостоверност* (assimilated ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и
(β) усвоявана икореномическа обтиквантидостоверност* (assimilated
ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(2) създавана икореномическа достоверност* (gived ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) създавана икореномическа квалидостоверност*
(gived ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтиквалидостоверност*
(gived
ecorenomic
subtiqualitrustworthiness) и (β) създавана икореномическа обтиквалидостоверност* (gived ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) създавана икореномическа квантидостоверност* (gived ecorenomic quantitrustworthiness) [към
която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантидостоверност*
(gived ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) създавана икореномическа
обтиквантидостоверност* (gived ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата достоверност са:
(1) сустатитна икореномическа достоверност* (sustatitic ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалидостоверност*
(sustatitic ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквалидостоверност* (sustatitic ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) сустатитна икореномическа обтиквалидостоверност* (sustatitic ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) сустатитна икоре107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа
квантидостоверност*
(sustatitic
ecorenomic
quantitrustworthiness) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа
субтиквантидостоверност* (sustatitic ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и
(β) сустатитна икореномическа обтиквантидостоверност* (sustatitic
ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(2) субстатна икореномическа достоверност* (substatum ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалидостоверност*
(substatum ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) субстатна
икореномическа
субтиквалидостоверност*
(substatum
ecorenomic
subtiqualitrustworthiness) и (β) субстатна икореномическа обтиквалидостоверност* (substatum ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) субстатна
икореномическа
квантидостоверност*
(substatum
ecorenomic
quantitrustworthiness) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквантидостоверност* (substatum ecorenomic subtiquantitrustworthiness)
и (β) субстатна икореномическа обтиквантидостоверност* (substatum
ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(3) запасова икореномическа достоверност* (stock ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) запасова икореномическа квалидостоверност*
(stock ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтиквалидостоверност*
(stock
ecorenomic
subtiqualitrustworthiness) и (β) запасова икореномическа обтиквалидостоверност* (stock ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б) запасова икореномическа квантидостоверност* (stock ecorenomic quantitrustworthiness) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантидостоверност*
(stock ecorenomic subtiquantitrustworthiness) и (β) запасова икореномическа
обтиквантидостоверност* (stock ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]};
(4) сустатантна икореномическа достоверност* (sustatantal ecorenomic
trustworthiness) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалидостоверност* (sustatantal ecorenomic qualitrustworthiness) [към която се числят (α)
сустатантна икореномическа субтиквалидостоверност* (sustatantal
ecorenomic subtiqualitrustworthiness) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалидостоверност* (sustatantal ecorenomic obtiqualitrustworthiness)] и (б)
сустатантна икореномическа квантидостоверност* (sustatantal ecorenomic
quantitrustworthiness) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа
субтиквантидостоверност* (sustatantal ecorenomic subtiquantitrustworthiness)
и (β) сустатантна икореномическа обтиквантидостоверност* (sustatantal
ecorenomic obtiquantitrustworthiness)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (ecorenomic duad) (*) – общо понятие за
икономическа дуада и икотехномическа дуада, които са нейни разновидности
(то е или икономическа дуада, или икотехномическа дуада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически
диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; обединение (вж. икореномическо обединение) от две
равностепенни икореномически монади, където от своя страна всяка икореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от икореномически
понятия* (ecorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие),
между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо
и решаващо в икономиката). Затова икореномическата дуада е двуравнищен
диалектически формат от двуравнищни двойки (от едностепенни икореномически дуади) от икореномически понятия, вътре между които понятия във всяка двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между двуравнищните двойки
от понятия (между едностепенните икореномически дуади) като цяло (две или
повече от две двойки) отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо
тук се установяват (1) по отношение на степените на дуадата (те са определени
от степените на двете изграждащи я монади), (2) по отношение на двете равнища на дуадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата
на дуадата. Според броя на степените разновидности на икореномическата дуада са: (1) едностепенната икореномическа дуада (при една двуравнищна
двойка от понятия); (2) двустепенната икореномическа дуада (при две двуравнищни двойки от понятия, образуващи две двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката); (3) тристепенната икореномическа дуада (при три двуравнищни двойки от понятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката); (4) многостепенната
икореномическа дуада (при повече от три двуравнищни двойки от понятия,
образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в
икореномиката). Икореномическата дуада е съставна част на икореномическата триада и на икореномическата мултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (ecorenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа дуада;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспецифатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически диспецифат);
диспецификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически диспецификат);
диспецификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически диспецификат);
дисустатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически дисустат);
дисустификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически дисустификат);
едностепенна икореномическа дуада;
есконтентатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически есконтентат);
есфеноформататна двустепенна икореномическа дуада (същото като
икореномически есфеноформатат);
икореномическа дуада;
многостепенна икореномическа дуада;
реалититатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически реалититат);
сенстатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сенстат);
специсустатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически специсустат);
специсустификатна двустепенна икореномическа дуада (същото като
икореномически специсустификат);
субстрататна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически субстратат);
суперстрататна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически суперстратат);
супсенстатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически суперстратат);
сусенстатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сусенстат);
сустрататна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сустратат);
тристепенна икореномическа дуада;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------феноформатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически феноформат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА (ecorenomic deepness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа дълбочина.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОДАДЕНОСТ*
(ecorenomic
exodatum
/exofactuality/) (*) – общо понятие за икономическа ексодаденост и икотехномическа ексодаденост, които са негови разновидности (то е или икономическа
ексодаденост, или икотехномическа ексодаденост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване)
на икореномическата даденост; външна реалност (външно-представена реалност) на икореномическия ексопредмет [или още външна ексоикореномическа реалност* (external exoecorenomic reality)] и начин на валидизиране (на
утвърждаване) (в т.ч. начин на изразяване, начин на реализиране и начин на
осъществяване) на икореномическото ексоестество (на естеството на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо валидизиране /утвърждаване/* (exoecorenomic validation /confirmation/ way)]; ексодаденост на икореномическото ексоестество; общо понятие за икореномически
запас, икореномическа феност и икореномически актив: икореномическият
запас, икореномическата феност и икореномическият актив са трите основни
разновидности на икореномическия ексодаденост. Последната представлява
или икореномически запас, или икореномическа феност, или икореномически
актив. Икореномическото ексоестество и икореномическата ексодаденост са
категории на реалността на икореномическия ексопредмет* (reality of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази реалност. Икореномическото ексоестество се снема
в икореномическата ексодаденост икореномическата ексодаденост е икореномическото ексоестество в снет вид.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОДИСПОСУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
exodisposubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОДИСПОСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
exodisposuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДИСПОФОРМА* (ecorenomic exodispoform) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (ecorenomic exoduad) (*) – общо понятие за икономическа ексодуада и икотехномическа ексодуада, които са нейни разновидности (то е или икономическа ексодуада, или икотехномическа
ексодуада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на икореномическата дуада; обединение
(вж. икореномическо обединение) от две равностепенни икореномически ексомонади, където от своя страна всяка икореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от икореномически ексопонятия, между които
по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения
на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Затова икореномическата ексодуада е двуравнищен диалектически формат от двуравнищни двойки (от едностепенни икореномически ексодуади) от икореномически ексапонятия, вътре между които понятия във всяка
двуравнищна двойка поотделно също са установени отношения на определящо
и решаващо в икореномиката. Също така, между двуравнищните двойки от
ексопонятия (между едностепенните икореномически ексодуади) като цяло
(две или повече от две двойки) отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на ексодуадата (те са
определени от степените на двете изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на двете равнища на ексадуадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на ексодуадата. Според броя на степените разновидности
на икореномическата ексодуада са: (1) едностепенната икореномическа ексодуада (при една двуравнищна двойка от ексопонятия); (2) двустепенната икореномическа ексодуада (при две двуравнищни двойки от ексопонятия, образуващи две двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката);
(3) тристепенната икореномическа ексодуада (при три двуравнищни двойки
от ексопонятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката); (4) многостепенната икореномическа ексодуада (при
повече от три двуравнищни двойки от ексопонятия, образуващи множество от
двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката). Икореномическата ексодуада е съставна част на икореномическата ексотриада и на
икореномическата ексомултиада.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА (ecorenomic exoduad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа ексодуада;
едностепенна икореномическа ексодуада;
икореномическа ексодуада;
многостепенна икореномическа ексодуада;
тристепенна икореномическа ексодуада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОЕССУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
exoessubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОЕССУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
exoessuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОЕСФОРМА* (ecorenomic exoesform) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОКОСУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
exocosubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОКОСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
exocosuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОКОСЪЩНОСТ* (ecorenomic exocoessence) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА* (ecorenomic exomonad) (*) – общо
понятие за икономическа ексомонада и икотехномическа ексомонада, които са
нейни разновидности (то е или икономическа ексомонада, или икотехномическа ексомонада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата монада;
едноравнищен диалектически формат от икореномически ексопонятия, между
които по двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Нейни разновидности са: (1) двустепенната икореномическа ексомонада (при две ексопонятия, образуващи една двойка с отношения на опре113

1078

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------делящо и решаващо в икореномиката) [значим частен случай на двустепенната
икореномическа ексомонада е икореномическият ексобитерион, състоящ се от
взаимодействащи си икореномически ексоинтерион (вътрешно икореномическо ексопонятие, което е първично и определящо) и икореномически ексоекстерион (външно икореномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо);
разновидности на икореномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности на икореномическата ексомонада) са (а) икореномическият ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си икореномическо
усърдие и икореномическа феност, (б) икореномическият ексоспецифат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически контив и икореномически актив, (в) икореномическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи си
икореномически субстат и икореномически запас]; (2) тристепенната икореномическа ексомонада (при три понятия, образуващи три двойки с отношения
на определящо и решаващо в икореномиката); (3) многостепенната икореномическа ексомонада (при повече от три понятия, образуващи множество от
двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката). Икореномическата ексомонада е съставна част на икореномическата ексодуада, икореномическата ексотриада и икореномическата ексомултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА (ecorenomic exomonad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа ексомонада;
икореномическа ексомонада;
многостепенна икореномическа ексомонада;
тристепенна икореномическа ексомонада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (ecorenomic exomultiad) (*) –
общо понятие за икономическа ексомултиада и едностепенна икотехномическа ексомултиада, които са нейни разновидности (то е или икономическа ексомултиада, или икотехномическа ексомултиада, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическата мултиада; обединение (вж. икореномическо обединение) от
повече от три равностепенни икореномически ексомонади, където от своя
страна всяка икореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически
формат от икореномически ексопонятия, между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова
икореномическата ексомултиада е многоравнищен диалектически формат от
114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многоравнищни съвкупности (от едностепенни икореномически ексомултиади) от икореномически ексопонятия, вътре между които понятия също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Също така,
между многоравнищните съвкупности от ексопонятия (от едностепенни икореномически ексомултиади) като цяло (две или повече от две съвкупности)
отново са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката.
Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на ексомултиадата (те са определени от степените на
повечето от три изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на повечето от
три равнища на ексомултиадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на ексомултиадата. Според броя на степените разновидности
на икореномическата ексомултиада са: (1) едностепенната икореномическа
ексомултиада (при една многоравнищна съвкупност от ексопонятия); (2)
двустепенната икореномическа ексомултиада (при две многоравнищни съвкупности от ексопонятия, образуващи една двойка с отношения на определящо
и решаващо в икореномиката); (3) тристепенната икореномическа ексомултиада (при три многоравнищни съвкупности от ексопонятия, образуващи три
двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката); (4) многостепенната икореномическа ексомултиада (при повече от три многоравнищни съвкупности от ексопонятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА (ecorenomic exomultiad) (ки) –
във:
двустепенна икореномическа ексомултиада;
едностепенна икореномическа ексомултиада;
икореномическа ексомултиада;
многостепенна икореномическа ексомултиада;
тристепенна икореномическа ексомултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСПЕЦИСУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
exospecisubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСПЕЦИСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
exospecisuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСПЕЦИСЪЩНОСТ*
(ecorenomic
exospeciessence) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУБССЪЩНОСТ*
(ecorenomic
exosubsessence) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУБСФОРМА* (ecorenomic exosubsform) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУБСТАНЦИЯ (ecorenomic exosubstance) (*)
– общо понятие за икономическа ексосубстанция и икотехномическа ексосубстанция, които са нейни разновидности (то е или икономическа ексосубстанция, или икотехномическа ексосубстанция, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата субстанция; вътрешно същество /основание/ (вътрешноприсъщо същество) на икореномическия ексопредмет (икореномически ексопредмет по същество) [или още вътрешно ексоикореномическо същество
/основание/* (internal exoecorenomic foundation)]; субстанция на икореномическия ексопредмет; една от двете разновидности на икореномическия ексосубстрат и една от двете разновидности на икореномическия ексосмисъл. Тя е
основанието на икореномическия ексопредмет, което притежава потенциалната способност (като уплътнена кинетичност) да го променя целенасочено
според икономическия интерес на общностната икономическа единица, която
го притежава. Затова в нея се съдържа източникът на ексоикореномическото
развитие. Начинът на реализиране на икореномическата ексосубстанция е
икореномическата ексосуперстанта. Икореномическата ексосубстанция и
икореномическата
ексосуперстанта
са
категории
на
съществото
/основанието/ на икореномическия ексопредмет* (foundation of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това същество. Икореномическата ексосубстанция се
снема в икореномическата ексосуперстанта: икореномическата ексосуперстанта е икореномическата ексосубстанция в снет вид. Икореномическата ексосуперстанта е скрита в икореномическата ексосубстанция, а икореномическата
ексосубстанция [която е първичното (примитивното) и определящото същество на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическата ексосуперстанта [която е вторичното (производното) и решаващото същество на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат (икореномическа супформа), както и икореномически смисъл и икореномически супсенс (икореномическа феносуперстанта).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУПЕРСТАНТА* (ecorenomic exosuperstant)
(*) – общо понятие за икономическа ексосуперстанта и икотехномическа ексосуперстанта, които са нейни разновидности (то е или икономическа ексосуперстанта, или икотехномическа ексосуперстанта, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата суперстанта; външно същество /основание/ (външно-представено същество) на икореномическия ексопредмет [или още външно ексоикореномическо същество /основание/* (external exoecorenomic
foundation)] и начин на реализиране на икореномическата ексосубстанция (на
субстанцията на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо реализиране* (exoecorenomic realization way)]; ексосуперстанта
на икореномическата ексосубстанция. Икореномическата ексосуперстанта е
външен израз на достигнатия етап от промените в икореномическата ексосубстанция по пътя към достигането икономическата цел (по този път една икореномическа ексосуперстанта се сменя с друга). Тя е едната от двете разновидности на икореномическия ексосуперстрат (на икореномическата ексосупформа) и една от двете разновидности на икореномическия ексосупсенс (на
икореномическата ексофеносуперстанта). Икореномическата ексосубстанция
и икореномическата ексосуперстанта са категории на съществото
/основанието/ на икореномическия ексопредмет* (foundation of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това същество. Икореномическата ексосубстанция се
снема в икореномическата ексосуперстанта: икореномическата ексосуперстанта е икореномическата ексосубстанция в снет вид. Вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат (икореномическа супформа), както и икореномически смисъл и икореномически супсенс (икореномическа феносуперстанта).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУПЕРССЪЩНОСТ*
(ecorenomic
exosupersessence) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.

117

1082

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУПЕРСФОРМА* (ecorenomic exosupersform)
– вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУПФОРМА* (ecorenomic exosupform) – същото като икореномически суперстрат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУСТИСЪЩНОСТ*
(ecorenomic
exosustiessence) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУСТИФОРМА* (ecorenomic exosustiform) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩИНА* (ecorenomic exomatter) (*) – общо
понятие за икономическа ексосъщина и икотехномическа ексосъщина, които
са нейни разновидности (то е или икономическа ексосъщина, или икотехномическа ексосъщина, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата същина;
вътрешно битие (вътрешно-присъщо битие) на икореномическия ексопредмет [или още вътрешно ексоикореномическо битие* (internal
exoecorenomic being)]; същина на икореномическия ексопредмет; общо понятие за икореномическа ценностност и икореномически контив: икореномическата ценностност и икореномическия контив са двете основни разновидности
на икореномическата ексосъщина. Последната представлява или икореномическа ценностност, или икореномически контив. В рамките на икореномическата ексосъщина икореномическият контив играе ролята на определящата
страна, а икореномическата ценностност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на изявяване на икореномическата ексосъщина е икореномическото ексопроявление. Икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление са категории на битието на
икореномическия ексопредмет* (being of the ecorenomic exothing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на това битие. Икореномическата ексосъщина се снема в икореномическото ексопроявление: икореномическото ексопроявление е икореномическата ексосъщина в
снет вид. Икореномическото ексопроявление е скрито в икореномическата ексосъщина, а икореномическата ексосъщина [която е първичното (примитивното) и определящото битие на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икореномическото ексопроявление [което е вторичното (производното) и ре118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шаващото битие на икореномическия ексопредмет]. Чрез свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду си. Вж. икореномическа
ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩИНА (ecorenomic exomatter) (ки) – във:
икореномическа ексосъщина;
икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩИНА И ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ* (ecorenomic exomatter and ecorenomic exomanifestation)
(*) – икореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на икореномиката и на икореномическото познание* (ecorenomic
cognition) (вж. икономическо познание), валидизиращи по определен начин
икореномическото ексоестество и икореномическата ексодаденост. Върху
взаимоотношението между икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление (то е диалектическо-противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икореномическата теория
(като диалектически понятия) в контекста на икореномическото битие
(ecorenomic being), чрез които екзистенциално се обосновава и реализира
икореномическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икореномическите системи* (ecorenomic systems)
(вж. икономическа система). Най-общо, икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление се съотнасят помежду си като вътрешна и
външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на битието на икореномическите ексопредмети. Икореномическата ексосъщина се снема в икореномическото ексопроявление: икореномическото ексопроявление е икореномическата ексосъщина в снет вид. Във взаимоотношението между икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление икореномическата
ексосъщина играе ролята на определящата страна, а икореномическото ексопроявление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление могат да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномическа ексосъщина по отношение на следващото равнище и на икореномическо ексопроявление по отношение на предходното
равнище.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическата ексосъщина е вътрешното битие на икореномическия ексопредмет. Тя е общо понятие за икореномическа ценностност и икореномически контив: икореномическото усърдие и икореномическият контив
са двете основни разновидности на икореномическата ексосъщина. Последната
представлява или икореномическа ценностност, или икореномически контив.
От своя страна икореномическото ексопроявление е външното битие на икореномическия ексопредмет, неговият експлицитен израз. То е начин на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икореномическата ексосъщина. Икореномическото ексопроявление е общо понятие за икореномическа феност и икореномически актив: икореномическата феност и икореномическият актив са двете основни разновидности на икореномическото
ексопроявление. Последното представлява или икореномическа феност, или
икореномически актив. От това следва, че зависимостта между икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление има две разновидности:
зависимост между икореномическата ценностност и икореномическата феност или зависимост между икореномическия контив и икореномическия актив.
а. Икореномическа ценностност и икореномическа феност
Икореномическата ценностност е вътрешната определеност на икореномическия ексопредмет. Икореномическата ценностност е непосредствено
неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икореномиката,
която обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима, открита) посредством икореномическата феност. То се разкрива чрез икореномическата
феност. Икореномическата феност е външната определеност на икореномическата ценностност. Икореномическата феност е непосредствено изразима
(непосредствено видима, открита) определеност в икореномиката и наред с
това е опосредствено изразяваща ценностностна икореномическа определеност. Икореномическата феност е начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икореномическата ценностност.
Икореномическата ценностност и икореномическата феност са категории
на определеността на икореномическите ексопредмети, като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност.
Икореномическата ценностност се снема в икореномическата феност: икореномическата феност е икореномическата ценност в снет вид. В по-общ план
икореномическата ценностност и икореномическата феност могат да образуват
многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа система
120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномическа ценностност по отношение на следващото равнище и на икореномическа феност по отношение на предходното равнище. Икореномическата
ценностност е скрита в икореномическата феност, но тя е става познаваема
чрез познаването на икореномическата феност. Затова постигането на икореномическата ценностност чрез изучаването на икореномическата феност е задача на икореномическата наука.
Във взаимоотношението между икореномическата ценностност и икореномическата феност икореномическата ценностност играе ролята на определящата страна, а икореномическата феност – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богато икореномическата феност
е феност на икореномическата ценностност, а икореномическата ценностност
се изразява от икореномическата си феност. Икореномическата феност е побогата от икореномическата ценностност, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икореномическата ценностност, на същностните връзки на
икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Макар и по-богати икореномическите фености са по-консервативни, докато икореномическата ценностност е подинамична. Затова теоретичното познание на икореномическата ценностност е
свързано с разкриването на законите на развитието на обекта, на икореномическите закони* (ecocomic laws) (вж. икономически закон).
б. Икореномически контив и икореномически актив
Икореномическият контив е вътрешното състояние на икореномическия ексопредмет. Икореномическият контив е не само икореномическият
състав, но и единството на всички съставни елементи на икореномическия
ексопредмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Икореномическият актив е външното състояние на икореномическия ексопредмет и начинът на съществуване на икореномическия контив, на съдържанието на икореномическия ексопредмет. Икореномическият актив е организацията на икореномическия контив, системата от устойчиви икореномически
връзки* (ecorenomic connections) (вж. икономическа вразка) (тяхната подреденост), изразява се в икореномическата структура* (ecorenomic structure) (вж.
икономическа структура) и в икореномическото многообразие* (economic
manifold /diversity/) (вж. икономическо многообразие) и определя характера
на икореномическата система* (character of the ecorenomic system) (вж. ха121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рактер на икономическата система). Икореномическият актив е начинът на
съхраняване на икореномическия хомеостазис* (economic homeostasis) (вж.
икономически хомеостазис).
Икореномическият контив и икореномическият актив са категории на
състоянието на икореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическият контив се снема в икореномическия актив: икореномическият
актив е икореномическия контив в снет вид. В по-общ план икореномическият
контив и икореномическият актив могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в
която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически контив по отношение на следващото равнище и на икореномически актив по отношение на
предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическия контив и икореномическия актив икореномическият контив играе ролята на определящата страна,
а икореномическият актив – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богат икореномическият актив е актив на икореномическия си контив, а икореномическият контив се обхваща от икореномическия си актив. В развитието на противоположността между тях икореномическият актив е по-консервативният, а икореномическият контив – подинамичният елемент.
в. Зависимости между разновидностите на икореномическата ексосъщина и на икореномическото ексопроявление
Между икореномическата ценностност и икореномическата феност, от
една страна, и икореномическия контив и икореномическия актив, от друга (в
качеството им на разновидности на икореномическата ексосъщина и на икореномическото ексопроявление), съществуват определени зависимости, което
показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив,
при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности. Поспециално, както икореномическата ценностност, така и икореномическата
феност (всяка поотделно) могат да имат както съдържание (контив като тяхно
вътрешно състояние), така и форма (актив като тяхно външно състояние и начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на
икореномическата ценност се конституират (1) ценностностен икореномически контив* (worthness ecorenomic conassets) [контив на икореномическата
ценностност; икореномическа коценностност* (ecorenomic coworthness)], ко122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето е вътрешното състояние на икореномическата ценностност, и (2) ценностностен икореномически актив* (worthness ecorenomic assets) [актив на икореномическата ценностност; икореномическа актценностност* (ecorenomic
asworthness)], което е начинът на съществуване на съдържанието на икореномическата ценностност. От своя страна, по отношение на икореномическото
явление се конституират (1) феностен икореномически контив* (pheness
ecorenomic conassets) [контив на икореномическата феност; икореномическа
кофеност* (ecorenomic copheness)], което е вътрешното състояние на икореномическата феност, и (2) феностен икореномически актив* (pheness
ecorenomic assets) [актив на икореномическата феност; икореномическа актфеност* (ecorenomic aspheness], което е начинът на съществуване на съдържанието на икореномическата феност. Вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩНОСТ* (ecorenomic exoessence) (*) –
общо понятие за икономическа ексосъщност и икотехномическа ексосъщност, които са нейни разновидности (то е или икономическа ексосъщност, или
икотехномическа ексосъщност, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата същност; вътрешна определеност (вътрешно-присъща определеност) на
ексоикореномическия предмет [или още вътрешна ексоикореномическа определеност* (internal exoecorenomic determinancy)]; същност на ексоикореномическия предмет; непосредствено неизразима (непосредствено невидима,
скрита) определеност на икореномическия ексопредмет, която обаче е опосредствено изразима (опосредствено видима, открита) посредством икореномическото ексоявление; една от двете разновидности на икореномическата ексосъщина и една от двете разновидности на икореномическия ексосмисъл; едно
от понятията на ексоикореномиката. Начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икореномическата ексосъщност е икореномическото ексоявление.
Икореномическата ексосъщност и икореномическото ексоявление са категории
на определеността на икореномическия ексопредмет* (determinancy of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различини
степени (равнища) на тази определеност. Икореномическата ексосъщност се
снема в икореномическото ексоявление: икореномическото ексоявление е
икореномическата ексосъщност в снет вид. Икореномическото ексоявление е
скрито в икореномическата ексосъщност, а икореномическата ексосъщност
[която е първичната (примитивната) и определящата определеност на икоре123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическото ексоявление
[което е вторичната (производната) и решаващата определеност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Специфично за определеността на икореномическата ексосъщност е, че в нейните
граници (респ. в границите на ексоикореномиката) има взаимозависимост
между икономическата ексосъщност и икотехномическата ексосъщност.
Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват вид
ексоикореномическа област* (exoecorenomic area) (вж. ексоикореномика), която едновременно принадлежи на граничната ексоикономика и на граничната ексоикотехномика (вж. ексоикономика и ексоикотехномика). Вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (ecorenomic exotriad) (*) – общо понятие за икономическа ексотриада и икотехномическа ексотриада, които са
нейни разновидности (то е или икономическа ексотриада, или икотехномическа ексотриада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата триада; обединение (вж. икореномическо обединение) от три равностепенни икореномически ексомонади, където от своя страна всяка икореномическа ексомонада е
едноравнищен диалектически формат от икореномически ексопонятия, между
които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова икореномическата ексотриада е триравнищен
диалектически формат от триравнищни тройки (от едностепенни икореномически ексотриади) от икореномически ексопонятия, вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения
на определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между триравнищните тройки от ексопонятия (между едностепенните икореномически ексотриади) като цяло (две или повече от две тройки) отново са установени отношения
на определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на ексотриадата (те са определени от степените на трите изграждащи я ексомонади),
(2) по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на ексотриадата. Според броя на степените
разновидности на икореномическата ексотриада са: (1) едностепенната икореномическа ексотриада (при една триравнищна тройка от ексопонятия); (2)
двустепенната икореномическа ексотриада (при две триравнищни тройки от
124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексопонятия, образуващи една двойка с отношения на определящо и решаващо
в икореномиката); (3) тристепенната икореномическа ексотриада (при три
три равнищни тройки от ексопонятия, образуващи три двойки с отношения на
определящо и решаващо в икореномиката); (4) многостепенната икореномическа ексотриада (при повече от три триравнищни тройки от ексопонятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в
икореномиката). Икореномическата ексотриада е съставна част на икореномическата ексомултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА (ecorenomic exotriad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа ексотриада;
едностепенна икореномическа ексотриада;
икореномическа ексотриада;
многостепенна икореномическа ексотриада;
тристепенна икореномическа ексотриада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФЕНОСУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
exophenosubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФЕНОСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
exophenosuperstant) – същото като икореномически ексосупсенс (вж. още дерелевантен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФЕНОФОРМА* (ecorenomic exofhenform) –
същото като икореномическо ексопроявление (вж. още дерелевантен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФОРМА* (ecorenomic exoform) (*) – общо понятие за икономическа ексоформа и икотехномическа ексоформа, които са
нейни разновидности (то е или икономическа ексоформа, или икотехномическа ексоформа, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическата форма; външно
състояние (външно-представено състояние) на икореномическия ексопредмет
[или още външно ексоикореномическо състояние (external exoecorenomic
state /condition/)] и начин на съществуване на икореномическото ексосъдържание (на съдържанието на икореномическия ексопредмет) [или още начин
на ексоикореномическо съществуване /съществувание/* (exoecorenomic
125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------existence way)]; форма на икореномическото ексосъдържание; едно от понятията на ексоикореномиката. Икореномическата ексоформа е организацията на
икореномическото ексосъдържание, системата от устойчиви ексоикореномически връзки* (exoecorenomic connections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа връзка), изразява се в ексоикореномическата структура*
(exoecorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в ексоикореномическото многообразие* (exoecorenomic manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на ексоикореномическата система* (character
of the exoecorenomic system) (вж. характер на икономическата система). Икореномическата ексоформа е начинът на съхраняване на ексоикореномическия
хомеостазис* (exoecorenomic exohomeostasis) (вж. икономически хомеостазис). Тя е едната от двете разновидности на икореномическото ексопроявление
(на икореномическата ексофеноформа) и една от двете разновидности на икореномическия ексосуперстрат (на икореномическата ексосупформа). Икореномическото ексосъдържание и икореномическата ексоформа са категории на
състоянието на икореномическия ексопредмет* (state /condition/ of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това състояние. Икореномическото ексосъдържание се
снема в икореномическата ексоформа: икореномическата ексоформа е икореномическото ексосъдържание в снет вид. Специфично за определеността на
икореномическата ексоформа е, че в нейните граници (респ. в границите на
ексоикореномиката) има взаимозависимост между икономическата ексоформа и икотехномическата ексоформа. Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическата и икотехномическата ексосъдържание образуват вид ексоикореномическа област* (exoecorenomic area) (вж. ексоикореномика), която едновременно принадлежи на граничната ексоикономика
(вж. ексоикономика) и на граничната ексоикотехномика (вж. ексоикотехномика). Вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФОСУБСТАНЦИЯ*
(ecorenomic
exofosubstance) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФОСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
exofosuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФОСЪЩНОСТ* (ecorenomic exofoessence) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУБСТАНЦИЯ* (ecorenomic essubstance) – същото като субстанциална икореномическа същност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУБСТАНЦИЯ (ecorenomic essubstance) (ки) –
във:
икореномическа ессубстанция [същото като субстанциална икореномическа същност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс)];
типична икореномическа ессубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУПЕРСТАНТА* (ecorenomic essuperstant) – същото като суперстантивна икореномическа същност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУПЕРСТАНТА (ecorenomic essuperstant) (ки) –
във:
икореномическа ессуперстанта [същото като суперстантивна икореномическа същност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс)];
типична икореномическа ессуперстанта (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕСФОРМА* (ecorenomic esform) – вж. дерелевантен
диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЕСФОРМА (ecorenomic esform) (ки) – във:
икореномическа есформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа есформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като икореномическо обтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (ecorenomic allotment) (ки) – във:
запасова икореномическа заделеност (същото като запасово икореномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо обтиучастие);
запасова трансцентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално
икореномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икореномическа заделеност (същото като запасов икореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икореномическо обтиучастие);
запасова центитална икореномическа заделеност (същото като запасов
икореномически обтицентит и като запасово центитално икореномическо
обтиучастие);
изпълнителна икореномическа заделеност (същото като изпълнително
икореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като изпълнителен икореномически обтитрансцентит и като изпълнително
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икореномическа заделеност (същото като изпълнителен икореномически обтицентит и като изпълнително центитално
икореномическо обтиучастие);
икореномическа заделеност (същото като икореномическо обтиучастие);
инцентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтиинцентит и като инцентитално икореномическо обтиучастие);
работна икореномическа заделеност (същото като работно икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна инцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално
икореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икореномическа заделеност (същото като работен икореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо обтиучастие);
работна центитална икореномическа заделеност (същото като работен
икореномически обтицентит и като работно центитално икореномическо
обтиучастие);
субстатна икореномическа заделеност (същото като субстатно икореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
субстатен икореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално
икореномическо обтиучастие);
субстатна центитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтицентит и като субстатно центитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна икореномическа заделеност (същото като сустатантно
икореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като сустатантен икореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна центитална икореномическа заделеност (същото като сустатантен икореномически обтицентит и като сустатантно центитално
икореномическо обтиучастие);
сустатитна икореномическа заделеност (същото като сустатитно икореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтитрансцентит и като сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икореномическа заделеност (същото като сустатитен икореномически обтицентит и като сустатитно центитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна икореномическа заделеност (същото като съзидателно икореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтитрансцентит и като съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтицентит и като съзидателно центитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна икореномическа заделеност (същото като сътворително
икореномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие);

130

1095

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като сътворителен икореномически обтитрансцентит и като сътворително
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна центитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтицентит и като сътворително центитално икореномическо обтиучастие);
творческа икореномическа заделеност (същото като творческо икореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икореномическа заделеност (същото като
творчески икореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално
икореномическо обтиучастие);
творческа центитална икореномическа заделеност (същото като творчески икореномически обтицентит и като творческо центитално икореномическо обтиучастие);
трансцентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически обтитрансцентит и като трансцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна икореномическа заделеност (същото като унисъзидателно икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна центитална икореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие);
уницентитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтиуницентит и като уницентитално икореномическо обтиучастие);
центитална икореномическа заделеност (същото като икореномически
обтицентит и като центитално икореномическо обтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАКОНОМЕРНОСТ (ecorenomic regularity) (*) –
икореномическа необходимост и икореномическа случайност, взети заедно в
тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномическа необходимост и икореномическа случайност); икореномическо понятие
(вж. икономическо понятие), отразяващо положението, че е изискване даден
икореномически предмет да се осъществява в икореномическата реалност;
общо понятие за икономическа закономерност и икотехномическа закономерност, които са негови разновидности (то е или икономическа закономерност,
или икотехномическа закономерност, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (вж. икореномика). Икореномическото изискване (ecorenomic
requirement) (като основа на закономерността на икореномическия предмет)
произтича от икореномическата необходимост и се изолира (се сепарира) от
икореномическата случайност. Икореномическата закономерност е една от
вътрешните характеристики, които изграждат икореномическата истинност
[в качеството й на реализуема икореномическа истинност* (realizable
ecorenomic veracity)], последната установяваща реализуемата адекватност*
(realizable adequacy) на икореномическия предмет с икореномическата действителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа закономерност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Икореномическата закономерност е вътрешна реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешно-присъща реализуема автентичност) [или още вътрешна реализуема икореномическа автентичност*
(internal realizable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическата истинност, докато икореномическата осъществимост е
външна реализуема автентичност* (external realizable genuineness) (външноприсъща реализуема автентичност) [или още външна реализуема икореномическа автентичност* (external realizable ecorenomic genuineness), която е
вид външна страна] на икореномическата истинност и е начин на достигане
на икореномическата закономерност [накратко – начин на икореномическо достигане* (ecorenomic attaining mode)], където икореномическата истинност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа закономерност и икореномическа осъществимост. Икореномическата закономерност е закономерност на икореномическия предмет (и закономерност на осъществимостта на икореномическия предмет). Икореномическата закономерност и икореномическата осъществимост са категории на реализуемата автентичност на икореномическия предмет* (realizable genuineness of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическата закономерност се снема в икореномическата осъществимост: икореномическата осъществимост е
икореномическата закономерност в снет вид. Икореномическата осъществимост е скрита в икореномическата закономерност, а икореномическата закономерност [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата осъществимост [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата закономерност са (1) икореномическата квализакономерност*
(ecorenomic qualiregularity) и (2) икореномическата квантизакономерност*
(ecorenomic quantiregularity). Според общностния икореномически статут
нейни разновидности са (1) икореномическата субтизакономерност*
(ecorenomic subtiregularity) [в т.ч. икореномическата субтиквализакономерност* (ecorenomic subtiqualiregularity) и икореномическата субтиквантизакономерност* (ecorenomic subtiquantiregularity)] и (2) икореномическата обтизакономерност* (ecorenomic obtiregularity) [в т.ч. икореномическата обтиквализакономерност* (ecorenomic obtiqualiregularity) и икореномическата обтиквантизакономерност* (ecorenomic obtiquantiregularity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата закономерност са:
(1) трансцентитална икореномическа закономерност* (transcentital
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квализа134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кономерност* (transcentital ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α)
трансцентитална
икореномическа
субтиквализакономерност*
(transcentital ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) трансцентитална икореномическа
обтиквализакономерност*
(transcentital
ecorenomic
obtiqualiregularity)] и (б) трансцентитална икореномическа квантизакономерност* (transcentital ecorenomic quantiregularity) [към която се числят (α)
трансцентитална
икореномическа
субтиквантизакономерност*
(transcentital ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) трансцентитална икореномическа
обтиквантизакономерност*
(transcentital
ecorenomic
obtiquantiregularity)]};
(2) инцентитална икореномическа закономерност* (incentital
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квализакономерност* (incentital ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквализакономерност* (incentital
ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) инцентитална икореномическа обтиквализакономерност* (incentital ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) инцентитална икореномическа квантизакономерност* (incentital ecorenomic
quantiregularity) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа
субтиквантизакономерност* (incentital ecorenomic subtiquantiregularity) и (β)
инцентитална икореномическа обтиквантизакономерност* (incentital
ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(3) центитална икореномическа закономерност* (centital ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квализакономерност*
(centital ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквализакономерност*
(centital
ecorenomic
subtiqualiregularity) и (β) центитална икореномическа обтиквализакономерност* (centital ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) центитална икореномическа квантизакономерност* (centital ecorenomic quantiregularity) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквантизакономерност* (centital ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) центитална икореномическа обтиквантизакономерност* (centital ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(4) уницентитална икореномическа закономерност* (unicentital
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квализакономерност* (unicentital ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α)
уницентитална икореномическа субтиквализакономерност* (unicentital
ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) уницентитална икореномическа обтиквализакономерност* (unicentital ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) уницен135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икореномическа квантизакономерност* (unicentital ecorenomic
quantiregularity) [към която се числят (α) уницентитална икореномическа
субтиквантизакономерност* (unicentital ecorenomic subtiquantiregularity) и
(β) уницентитална икореномическа обтиквантизакономерност* (unicentital ecorenomic obtiquantiregularity)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата закономерност са:
(1) унисъзидателна икореномическа закономерност* (unimaking
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квализакономерност* (unimaking ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α)
унисъзидателна икореномическа субтиквализакономерност* (unimaking
ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквализакономерност* (unimaking ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантизакономерност* (unimaking ecorenomic
quantiregularity) [към която се числят (α) унисъзидателна икореномическа
субтиквантизакономерност* (unimaking ecorenomic subtiquantiregularity) и
(β) унисъзидателна икореномическа обтиквантизакономерност* (unimaking ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(2) съзидателна икореномическа закономерност* (making ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квализакономерност*
(making ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквализакономерност*
(making
ecorenomic
subtiqualiregularity) и (β) съзидателна икореномическа обтиквализакономерност* (making ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) съзидателна икореномическа квантизакономерност* (making ecorenomic quantiregularity) [към
която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквантизакономерност* (making ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) съзидателна икореномическа обтиквантизакономерност* (making ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(3) изпълнителна икореномическа закономерност* (implementationary
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квализакономерност* (implementationary ecorenomic qualiregularity) [към която се числят
(α)
изпълнителна
икореномическа
субтиквализакономерност*
(implementationary ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) изпълнителна икореномическа
обтиквализакономерност*
(implementationary ecorenomic
obtiqualiregularity)] и (б) изпълнителна икореномическа квантизакономерност* (implementationary ecorenomic quantiregularity) [към която се числят (α)
изпълнителна
икореномическа
субтиквантизакономерност*
136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквантизакономерност* (implementationary ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(4) творческа икореномическа закономерност* (creative ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квализакономерност*
(creative ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) творческа икореномическа
субтиквализакономерност*
(creative
ecorenomic
subtiqualiregularity) и (β) творческа икореномическа обтиквализакономерност* (creative ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) творческа икореномическа квантизакономерност* (creative ecorenomic quantiregularity) [към която се
числят (α) творческа икореномическа субтиквантизакономерност*
(creative ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) творческа икореномическа обтиквантизакономерност* (creative ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(5) работна икореномическа закономерност* (working ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) работна икореномическа квализакономерност*
(working ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтиквализакономерност*
(working
ecorenomic
subtiqualiregularity) и (β) работна икореномическа обтиквализакономерност* (working ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) работна икореномическа
квантизакономерност* (working ecorenomic quantiregularity) [към която се
числят (α) работна икореномическа субтиквантизакономерност* (working
ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) работна икореномическа обтиквантизакономерност* (working ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(6) сътворителна икореномическа закономерност* (performing
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квализакономерност* (performing ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α)
сътворителна икореномическа субтиквализакономерност* (performing
ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) сътворителна икореномическа обтиквализакономерност* (performing ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) сътворителна икореномическа квантизакономерност* (performing ecorenomic
quantiregularity) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквантизакономерност* (performing ecorenomic subtiquantiregularity) и (β)
сътворителна икореномическа обтиквантизакономерност* (performing
ecorenomic obtiquantiregularity)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата закономерност са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) усвоявана икореномическа закономерност* (assimilated ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квализакономерност*
(assimilated ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквализакономерност*
(assimilated
ecorenomic
subtiqualiregularity) и (β) усвоявана икореномическа обтиквализакономерност* (assimilated ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) усвоявана икореномическа квантизакономерност* (assimilated ecorenomic quantiregularity) [към
която се числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантизакономерност*
(assimilated ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) усвоявана икореномическа
обтиквантизакономерност* (assimilated ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(2) създавана икореномическа закономерност* (gived ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) създавана икореномическа квализакономерност* (gived
ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтиквализакономерност* (gived ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) създавана икореномическа обтиквализакономерност* (gived ecorenomic
obtiqualiregularity)] и (б) създавана икореномическа квантизакономерност*
(gived ecorenomic quantiregularity) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтиквантизакономерност*
(gived
ecorenomic
subtiquantiregularity) и (β) създавана икореномическа обтиквантизакономерност* (gived ecorenomic obtiquantiregularity)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата закономерност са:
(1) сустатитна икореномическа закономерност* (sustatitic ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квализакономерност*
(sustatitic ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) сустатитна
икореномическа
субтиквализакономерност*
(sustatitic
ecorenomic
subtiqualiregularity) и (β) сустатитна икореномическа обтиквализакономерност* (sustatitic ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) сустатитна икореномическа квантизакономерност* (sustatitic ecorenomic quantiregularity) [към
която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантизакономерност* (sustatitic ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) сустатитна икореномическа
обтиквантизакономерност*
(sustatitic
ecorenomic
obtiquantiregularity)]};
(2) субстатна икореномическа закономерност* (substatum ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квализакономерност*
(substatum ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквализакономерност*
(substatum
ecorenomic
138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiqualiregularity) и (β) субстатна икореномическа обтиквализакономерност* (substatum ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) субстатна икореномическа квантизакономерност* (substatum ecorenomic quantiregularity) [към която се числят (α) субстатна икореномическа субтиквантизакономерност*
(substatum ecorenomic subtiquantiregularity) и (β) субстатна икореномическа
обтиквантизакономерност* (substatum ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(3) запасова икореномическа закономерност* (stock ecorenomic
regularity) {в т.ч. (а) запасова икореномическа квализакономерност* (stock
ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтиквализакономерност* (stock ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) запасова икореномическа обтиквализакономерност* (stock ecorenomic
obtiqualiregularity)] и (б) запасова икореномическа квантизакономерност*
(stock ecorenomic quantiregularity) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантизакономерност* (stock ecorenomic subtiquantiregularity)
и (β) запасова икореномическа обтиквантизакономерност* (stock
ecorenomic obtiquantiregularity)]};
(4) сустатантна икореномическа закономерност* (sustatantal
ecorenomic regularity) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квализакономерност* (sustatantal ecorenomic qualiregularity) [към която се числят (α) сустатантна
икореномическа
субтиквализакономерност*
(sustatantal
ecorenomic subtiqualiregularity) и (β) сустатантна икореномическа обтиквализакономерност* (sustatantal ecorenomic obtiqualiregularity)] и (б) сустатантна икореномическа квантизакономерност* (sustatantal ecorenomic
quantiregularity) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантизакономерност* (sustatantal ecorenomic subtiquantiregularity) и (β)
сустатантна икореномическа обтиквантизакономерност* (sustatantal
ecorenomic obtiquantiregularity)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ (икореnomic ripeness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа зрялост.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ* (ecorenomic ingredientality)
(на икореномическия предмет) (*) – първичен ингредиентен икореномически
критерий, който изразява свойството (респ. способността) на икореномическия предмет (в т.ч. и икореномическия обект, икореномическата система
и икореномическия ингредиент) да притежава съвместно вход (входен икореномически ингредиент) и изход (изходен икореномически ингредиент), в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.ч. и в обобщения им вид като входен и изходен икореномически предмет*
(ecorenomic thing) (вж. икономически предмет), и да ги преобразува един в
друг [да трансформира помежду им икореномическите ингредиенти*
(ecorenomic ingredients) (вж. икономически ингредиенти) от двата типа –
входния и изходния] с помощта на икореномически оператор* (ecorenomic
operator) [на икореномически ингредиентор* (ecorenomic ingredientor)] (вж.
икономически оператор и икономически ингредиентор); същото като ингредиентност на икореномическия предмет* (ingredientality of the ecorenomic
thing). Икореномическата ингредиентност (на икотехномическия предмет)
частен случай е критерия на икофорномическата ингредиентност (на икофорномическия предмет).
Първичното прилагане на икореномическата ингредиентност към понятието за икореномически компонент поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната икореномическа ингредиентност* (primary ecorenomic ingredientality)]:
(1) икореномически компонент* (ecorenomic component) [същото като
предметен икореномически компонент* (thing ecorenomic component) и като
компонент на икореномическия предмет* (component of the ecorenomic
thing)] (вж. компонент на икономическата система) – общо понятие за разновидностите на икореномическия компонент от гледна точка на икореномическата ингредиентност; първична градивна съставка на икореномическия
предмет [негов частен случай е системният икореномически компонент*
(system ecorenomic component), което е същото като компонент на икореномическата система* (component of the ecorenomic system)]; според органическото прилагане [т.е. според органическата икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)] на него отговаря понятието за
компонентна икореномика* (component ecorenomy); ако не е посочено друго,
под икореномически компонент обикновено се подразбира компонентът на
икореномическата система;
(2) икореномически ингредиент* (ecorenomic ingredient) [същото като
предметен икореномически ингредиент* (thing ecorenomic ingredient) и като
ингредиент на икореномическия предмет* (ingredient of the ecorenomic
thing)] (вж. ингредиент на икономическата система) – общо понятие за (а)
икореномически вход* (ecorenomic input) и (б) икореномически изход*
(ecorenomic output) [негов частен случай е системният икореномически ингредиент* (system ecorenomic ingredient), което е същото като ингредиент на
икореномическата система* (ingredient of the ecorenomic system)]; според
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------органическото прилагане на него отговаря понятието за ингредиентна икореномика* (ingredient ecorenomy); ако не е посочено друго, под икореномически ингредиент обикновено се подразбира ингредиентът на икореномическата
система;
(3) икореномически вход* (ecorenomic input) [същото като предметен
икореномически вход* (thing ecorenomic input) и като вход на икореномическия предмет* (input of the ecorenomic thing)] (вж. вход на икономическата
система) – икореномическо въздействие, което икореномическият предмет
получава от околната среда [негов частен случай е системният икореномически вход* (system ecorenomic input), което е същото като вход на икореномическата система* (input of the ecorenomic system)]; според органическото
прилагане на него отговаря понятието за входна икореномика* (input
ecorenomy); ако не е посочено друго, под икореномически вход обикновено се
подразбира входът на икореномическата система;
(4) икореномически изход* (ecorenomic output) [същото като предметен
икореномически изход* (thing ecorenomic output) и като изход на икореномическия предмет* (output of the ecorenomic thing)] (вж. изход на икономическата система) – икореномическо въздействие* (ecorenomic impact) (вж. икономическо въздействие), което икореномическият предмет оказва върху околната среда [негов частен случай е системният икореномически изход*
(system ecorenomic output), което е същото като изход на икореномическата
система* (output of the ecorenomic system)]; според органическото прилагане на него отговаря понятието за изходна икореномика* (output ecorenomy);
ако не е посочено друго, под икореномически изход обикновено се подразбира
изходът на икореномическата система;
(5) икореномически оператор* (ecorenomic operator) [същото като предметен икореномически оператор* (thing ecorenomic operator) и като оператор на икореномическия предмет* (operator of the ecorenomic thing)] (вж.
оператор на икономическата система) – правило, по силата на което входът
на икореномическия предмет се преобразува (трансикоремира) в изход на икореномическия предмет [негов частен случай е системният икореномически
оператор* (system ecorenomic operator), което е същото като оператор на
икореномическата система* (operator of the ecorenomic system)]; според органическото прилагане на него отговаря понятието за операторна икореномика* (operator ecorenomy); ако не е посочено друго, под икореномически
оператор обикновено се подразбира операторът на икореномическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическият оператор може да бъде икореномически ингредиент на
друг икореномически предмет (в т.ч. и на друга икореномическа система), когато другият предмет (в т.ч. и другата система) е от по-висок ранг от този на
дадения предмет (в т.ч. и на дадената система) (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи). Само в този смисъл икореномическата ингредиентност поражда всички икореномически компоненти, в т.ч. и икореномическия оператор.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ (ecorenomic ingredientality)
(ки) – във:
икореномическа ингредиентност;
субстантивностна икореномическа ингредиентност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ИСТИННОСТ* (ecorenomic veracity) (*) – комплексна характеристика на икореномическия предмет (в т.ч. икореномически ингредиент, икореномически обект, икореномическа система, икореномическо явление, икореномически процес и т.н.), обосноваваща и потвърждаваща неговата
адекватност (автентичност, релевантност) с икореномическата действителност (вж. икономическа истина); икореномическа характеристика, (вж.
икономическа характеристика), която интерпретира и представя даден икореномически предмет като истинен икореномически предмет (в т.ч. и като истинен икореномически ингредиент); общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономическа истинност и икотехномическа истинност, които са негови разновидности (то е или икономическа истинност, или икотехномическа истинност, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж.
икореномика). Истинният икореномически предмет е верифициран икореномически предмет, в т.ч. истинният икореномически ингредиент е верифициран
икореномически ингредиент. Икореномическата истинност е диалектическо
единство от икореномическа възможност, икореномическа необходимост,
икореномическа случайност и икореномическа действителност, взети заедно,
в съответствие с което икореномическият вераситит (същото като истинен
икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически посибитит (възможен икореномически ингредиент), икореномически индистит
(необходим икореномически ингредиент), икореномически стохастит (случаен икореномически ингредиент) и икореномически субстантит (действителен
икореномически ингредиент), взети заедно (фиг. 1).От своя страна:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) икореномическата необходимост и икореномическата действителност,
взети заедно в своето единство, представляват икореномическата достоверност, в съответствие с което икореномическият релиабитит (достоверният
икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически
индистит (необходим икореномически ингредиент) и икореномически субстантит (действителен икореномически ингредиент), взети заедно;
(2) икореномическата необходимост и икореномическата възможност,
взети заедно в своето единство, представляват икореномическата тенденция, в
съответствие с което икореномическият тендентит (тендентностният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически индистит (необходим икореномически ингредиент) и икореномически посибитит
(възможен икореномически ингредиент), взети заедно;
(3) икореномическата случайност и икореномическата действителност,
взети заедно в своето единство, представляват икореномическата осъщественост, в съответствие с което икореномическият реализитит (осъщественият
икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически
стохастит (случаен икореномически ингредиент) и икореномически субстантит
(действителен икореномически ингредиент), взети заедно;
(4) икореномическата случайност и икореномическата възможност, взети
заедно в своето единство, представляват икореномическата вероятностност,
в съответствие с което икореномическият пробабитит (вероятностният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически стохастит (случаен икореномически ингредиент) и икореномически посибитит
(възможен икореномически ингредиент), взети заедно;
(5) икореномическата действителност и икореномическата възможност,
взети заедно в своето единство, представляват икореномическата осъществимост, в съответствие с което икореномическият феазитит (осъществимият
икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически
субстантит (действителен икореномически ингредиент) и икореномически посибитит (възможен икореномически ингредиент), взети заедно;
(6) икореномическата необходимост и икореномическата случайност, взети заедно в своето единство, представляват икореномическата закономерност,
в съответствие с което икореномическият регулатит (закономерният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически индистит (необходим икореномически ингредиент) и икореномически стохастит
(случаен икореномически ингредиент), взети заедно.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа истинност

От горните твърдения следва, че икореномическата истинност (истинният икореномически предмет), респ. икореномическият вераситит
(истинният икореномически ингредиент) могат да бъдат определени по три
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начина: първо, като диалектическо единство от икореномическа достоверност
и икореномическа вероятностност [т.е. като достижима икореномическа истинност (attainable ecorenomic veracity)], респ. като диалектическо единство
от икореномически релиабитит и икореномически пробабитит [т.е. като достижим икореномически вераситит (attainable ecorenomic veracitite)]; второ,
като диалектическо единство от икореномическа закономерност и икореномическа осъществимост [т.е. като реализуема икореномическа истинност
(realizable ecorenomic veracity)], респ. като диалектическо единство от икореномически регулатит и икореномически феазитит [т.е. като реализуем икореномически вераситит (realizable ecorenomic veracitite)]; трето, като диалектическо единство от икореномическа тенденция и икореномическа осъщественост [т.е. като реализирана икореномическа истинност (fulfille ecorenomic
veracity)], респ. като диалектическо единство от икореномически тендентит и
икореномически реализитит [т.е. като реализиран икореномически вераситит (fulfille ecorenomic veracitite)]. Така че икореномическата истинност
трябва да е достижима, реализуема и реализирана (респ. икореномическият
вераситит трябва да е достижим, реализуем и реализиран).
Посочените икореномически понятия изпълняват ролята на различни характеристики на икореномическата истинност, като някои от тях имат по повече от една роли. По-специално:
(1) икореномическата необходимост е вътрешна страна на икореномическата достоверност, а икореномическата действителност е външна страна на
икореномическата достоверност и начин на потвърждаване на икореномическата необходимост (накратко – начин на икореномическо потвърждаване);
(2) икореномическата необходимост е вътрешна страна на икореномическата тенденция, а икореномическата възможност е външна страна на икореномическата тенденция и начин на мотивиране на икореномическата необходимост (накратко – начин на икореномическо мотивиране);
(3) икореномическата необходимост е вътрешна страна на икореномическата закономерност, а икореномическата случайност е външна страна на икореномическата закономерност и начин на изолиране (на сепариране) на икореномическата необходимост (накратко – начин на икореномическо изолиране);
(4) икореномическата възможност е вътрешна страна на икореномическата осъществимост, а икореномическата действителност е външна страна на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическата осъществимост и начин на верифициране на икореномическата възможност (накратко – начин на икореномическо верифициране);
(5) икореномическата възможност е вътрешна страна на икореномическата вероятностност, а икореномическата случайност е външна страна на икореномическата вероятностност и начин на извеждане на икореномическата
възможност (накратко – начин на икореномическо извеждане);
(6) икореномическата действителност е вътрешна страна на икореномическата осъщественост, а икореномическата случайност е външна страна на
икореномическата осъщественост и начин на създаване на икореномическата действителност (накратко – начин на икореномическо претворяване);
(7) икореномическата достоверност е вътрешна страна на икореномическата истинност, а икореномическата вероятностност е външна страна на икореномическата истинност и начин на обосноваване на икореномическата
достоверност (накратко – начин на икореномическо обосноваване);
(8) икореномическата закономерност е вътрешна страна на икореномическата истинност, а икореномическата осъществимост е външна страна на икореномическата истинност и начин на достигане на икореномическата закономерност (накратко – начин на икореномическо достигане);
(9) икореномическата тенденция е вътрешна страна на икореномическата
истинност, а икореномическата осъщественост е външна страна на икореномическата истинност и начин на узаконяване на икореномическата тенденция (на превръщане в икореномическа закономерност) (накратко – начин на
икореномическо узаконяване).
Икореномическата истинност се характеризира с достатъчност, когато
са налице (1) икореномическо обосноваване на икореномическата достоверност, (2) икореномическо достигане на икореномическата закономерност и (3)
икореномическо узаконяване на икореномическата тенденция. Това от своя
страна страна показва, че икореномическият предмет е икореномическа истинност, когато тя едновременно е обоснована, достижима и узаконена.
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата истинност са (1) икореномическата квалиистинност* (ecorenomic
qualiveracity) и (2) икореномическата квантиистинност* (ecorenomic
quantiveracity). Според общностния икореномически статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтиистинност* (ecorenomic
subtiveracity) [в т.ч. икореномическата субтиквалиистинност* (ecorenomic
subtiqualiveracity)
и
икореномическата
субтиквантиистинност*
(ecorenomic subtiquantiveracity)] и (2) икореномическата обтиистинност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecorenomic obtiveracity) [в т.ч. икореномическата обтиквалиистинност*
(ecorenomic obtiqualiveracity) и икореномическата обтиквантиистинност*
(ecorenomic obtiquantiveracity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата истинност са:
(1) трансцентитална икореномическа истинност* (transcentital
ecorenomic veracity) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалиистинност* (transcentital ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α)
трансцентитална икореномическа субтиквалиистинност* (transcentital
ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) трансцентитална икореномическа обтквалиистинност* (transcentital ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) трансцентитална икореномическа квантиистинност* (transcentital ecorenomic
quantiveracity) [към която се числят (α) трансцентитална икореномическа
субтиквантиистинност* (transcentital ecorenomic subtiquantiveracity) и (β)
трансцентитална икореномическа обтиквантиистинност* (transcentital
ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(2) инцентитална икореномическа истинност* (incentital ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалиистинност*
(incentital ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) инцентитална
икореномическа
субтиквалиистинност*
(incentital
ecorenomic
subtiqualiveracity) и (β) инцентитална икореномическа обтиквалиистинност* (incentital ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) инцентитална икореномическа квантиистинност* (incentital ecorenomic quantiveracity) [към която
се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквантиистинност*
(incentital ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) инцентитална икореномическа
обтиквантиистинност* (incentital ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(3) центитална икореномическа истинност* (centital ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалиистинност* (centital
ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквалиистинност* (centital ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) центитална икореномическа обтиквалиистинност* (centital ecorenomic
obtiqualiveracity)] и (б) центитална икореномическа квантиистинност*
(centital ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквантиистинност*
(centital
ecorenomic
subtiquantiveracity) и (β) центитална икореномическа обтиквантиистинност* (centital ecorenomic obtiquantiveracity)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) уницентитална икореномическа истинност* (unicentital ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалиистинност*
(unicentital ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) уницентитална
икореномическа
субтиквалиистинност*
(unicentital
ecorenomic
subtiqualiveracity) и (β) уницентитална икореномическа обтиквалиистинност* (unicentital ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) уницентитална икореномическа квантиистинност* (unicentital ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) уницентитална икореномическа субтиквантиистинност* (unicentital ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквантиистинност*
(unicentital
ecorenomic
obtiquantiveracity)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата истинност са:
(1) унисъзидателна икореномическа истинност* (unimaking ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалиистинност*
(unimaking ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) унисъзидателна
икореномическа
субтиквалиистинност*
(unimaking
ecorenomic
subtiqualiveracity) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквалиистинност* (unimaking ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантиистинност* (unimaking ecorenomic quantiveracity) [към
която се числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквантиистинност* (unimaking ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквантиистинност*
(unimaking
ecorenomic
obtiquantiveracity)]};
(2) съзидателна икореномическа истинност* (making ecorenomic veracity) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалиистинност* (making
ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквалиистинност* (making ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) съзидателна икореномическа обтиквалиистинност* (making ecorenomic
obtiqualiveracity)] и (б) съзидателна икореномическа квантиистинност*
(making ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквантиистинност*
(making
ecorenomic
subtiquantiveracity) и (β) съзидателна икореномическа обтиквантиистинност* (making ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(3) изпълнителна икореномическа истинност* (implementationary
ecorenomic veracity) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалиистинност* (implementationary ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) из148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителна икореномическа субтиквалиистинност* (implementationary
ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквалиистинност* (implementationary ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) изпълнителна икореномическа квантиистинност* (implementationary ecorenomic
quantiveracity) [към която се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантиистинност* (implementationary ecorenomic subtiquantiveracity) и (β)
изпълнителна икореномическа обтиквантиистинност* (implementationary
ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(4) творческа икореномическа истинност* (creative ecorenomic veracity)
{в т.ч. (а) творческа икореномическа квалиистинност* (creative ecorenomic
qualiveracity) [към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквалиистинност* (creative ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) творческа икореномическа обтиквалиистинност* (creative ecorenomic obtiqualiveracity)] и
(б) творческа икореномическа квантиистинност* (creative ecorenomic
quantiveracity) [към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантиистинност* (creative ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) творческа
икореномическа обтиквантиистинност* (creative ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(5) работна икореномическа истинност* (working ecorenomic veracity)
{в т.ч. (а) работна икореномическа квалиистинност* (working ecorenomic
qualiveracity) [към която се числят (α) работна икореномическа субтиквалиистинност* (working ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) работна икореномическа обтиквалиистинност* (working ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б)
работна икореномическа квантиистинност* (working ecorenomic
quantiveracity) [към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантиистинност* (working ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) работна икореномическа обтиквантиистинност* (working ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(6) сътворителна икореномическа истинност* (performing ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалиистинност*
(performing ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) сътворителна
икореномическа
субтиквалиистинност*
(performing
ecorenomic
subtiqualiveracity) и (β) сътворителна икореномическа обтиквалиистинност* (performing ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) сътворителна икореномическа квантиистинност* (performing ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквантиистинност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(performing ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) сътворителна икореномическа обтиквантиистинност* (performing ecorenomic obtiquantiveracity)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата истинност са:
(1) усвоявана икореномическа истинност* (assimilated ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалиистинност* (assimilated
ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквалиистинност* (assimilated ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалиистинност* (assimilated ecorenomic
obtiqualiveracity)] и (б) усвоявана икореномическа квантиистинност*
(assimilated ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквантиистинност*
(assimilated
ecorenomic
subtiquantiveracity) и (β) усвоявана икореномическа обтиквантиистинност*
(assimilated ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(2) създавана икореномическа истинност* (gived ecorenomic veracity) {в
т.ч. (а) създавана икореномическа квалиистинност* (gived ecorenomic
qualiveracity) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквалиистинност* (gived ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) създавана икореномическа обтиквалиистинност* (gived ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б)
създавана
икореномическа
квантиистинност*
(gived
ecorenomic
quantiveracity) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантиистинност* (gived ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) създавана икореномическа обтиквантиистинност* (gived ecorenomic obtiquantiveracity)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата истинност са:
(1) сустатитна икореномическа истинност* (sustatitic ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалиистинност* (sustatitic
ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквалиистинност* (sustatitic ecorenomic subtiqualiveracity) и (β)
сустатитна икореномическа обтиквалиистинност* (sustatitic ecorenomic
obtiqualiveracity)] и (б) сустатитна икореномическа квантиистинност*
(sustatitic ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа
субтиквантиистинност*
(sustatitic
ecorenomic
subtiquantiveracity) и (β) сустатитна икореномическа обтиквантиистинност* (sustatitic ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(2) субстатна икореномическа истинност* (substatum ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалиистинност* (substatum
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквалиистинност* (substatum ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) субстатна икореномическа обтиквалиистинност* (substatum ecorenomic
obtiqualiveracity)] и (б) субстатна икореномическа квантиистинност*
(substatum ecorenomic quantiveracity) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквантиистинност*
(substatum
ecorenomic
subtiquantiveracity) и (β) субстатна икореномическа обтиквантиистинност* (substatum ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(3) запасова икореномическа истинност* (stock ecorenomic veracity) {в
т.ч. (а) запасова икореномическа квалиистинност* (stock ecorenomic
qualiveracity) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквалиистинност* (stock ecorenomic subtiqualiveracity) и (β) запасова икореномическа обтиквалиистинност* (stock ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) запасова икореномическа квантиистинност* (stock ecorenomic quantiveracity)
[към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантиистинност*
(stock ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) запасова икореномическа обтиквантиистинност* (stock ecorenomic obtiquantiveracity)]};
(4) сустатантна икореномическа истинност* (sustatantal ecorenomic
veracity) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалиистинност*
(sustatantal ecorenomic qualiveracity) [към която се числят (α) сустатантна
икореномическа
субтиквалиистинност*
(sustatantal
ecorenomic
subtiqualiveracity) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалиистинност* (sustatantal ecorenomic obtiqualiveracity)] и (б) сустатантна икореномическа квантиистинност* (sustatantal ecorenomic quantiveracity) [към която
се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантиистинност*
(sustatantal ecorenomic subtiquantiveracity) и (β) сустатантна икореномическа
обтиквантиистинност* (sustatantal ecorenomic obtiquantiveracity)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (ecorenomic cell) (ки) – във:
диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен
диалектически икореномически ингредиент);
единна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбинирана диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеална диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент и диалектически икореномически ингредиент);
отделна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединена диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостойна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеална диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (ecorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексституит);
външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически ексституит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически институит);
вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен
икореномически институит);
единна външна икореномическа конституираност (вж. икореномически
ексститит);
единна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически ексститит);
единна вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически инститит);
единна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически инститит);
единна цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конститит);
единна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически конститит);
единна частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексстит);
единна частична външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексстит);
единна частична вътрешна икореномическа конституираност (вж.
икореномически инститит);
единна частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически инститит);
единна частична цялостна икореномическа конституираност (вж.
икореномически контит);
единна частична цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически контит);
съвкупностна външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексститутат);
съвкупностна външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически институтат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически конститутат);
цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конституит);
цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен
икореномически конституит);
частична външна икореномическа конституираност (вж. икореномически екстуит);
частична външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстуит);
частична вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически интуит);
частична вътрешна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически интуит);
частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат);
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат);
частична цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически контуит);
частична цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически контуит);
частична цялостна типична икореномическа конституираност (вж.
типичен икореномически контуит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУБСТАНЦИЯ* (ecorenomic cosubstance) – същото като субстанциално икореномическо съдържание (вж. дерелевантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУБСТАНЦИЯ (ecorenomic cosubstance) (ки) –
във:
икореномическа косубстанция [същото като субстанциално икореномическо съдържание (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат)];
типична икореномическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУПЕРСТАНТА* (ecorenomic cosuperstant) – същото като суперстантивно икореномическо съдържание (вж. дерелевантен
диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУПЕРСТАНТА (ecorenomic cosuperstant) (ки) –
във:
икореномическа косуперстанта [същото като суперстантивно икореномическо съдържание (вж. дерелевантен диалектически икореномически
ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат)];
типична икореномическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОСЪЩНОСТ* (ecorenomic coessence) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОСЪЩНОСТ (ecorenomic coessence) (ки) – във:
икореномическа косъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа косъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОФЕНОСТ* (ecorenomic copheness) – същото като
феностен икореномически контив (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент, икореномическа ексосъщина и икореномическо
ексопроявление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic coworthness) –
същото като ценностностен икореномически контив (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент, икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЛОКАИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
locaingredientality) (същото като икореномическа локалностна ингредиентност и съкратено от ингредиентно икореномическо разположение и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икореномическо разположение и икореномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното
и външното пространство на икореномиката и на нейните разновидности и (2)
съставните части на икореномическия компонент. Затова едни от нейните разновидности са икореномическата позиингредиентност и икореномическата
дипингредиентност. Икореномическата локаингредиентност е частен случай
на икофорномическата локаингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата локаингредиентност към
понятието за икореномически локаингпредмет* (ecorenomic locaingthing)
(съкратено от локален ингредиентен икореномически предмет – local
ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа локаингредиентност* (primary ecorenomic locaingredientality), която е комбинация от първичното ингредиентно икореномическо разположение* (primary ingrediental
ecorenomic location) и първичната икореномическа ингредиентност*
(primary ecorenomic ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане
на икореномическата локаингредиентност към понятието за локаингикореномика* (locaingecorenomy) (съкратено от локална ингредиентна икореномика – local ingrediental ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата икореномическа локаингредиентност* (organic ecorenomic locaingredientality), която е комбинация от органическото ингредиентно икореномическо разположение*
(organic ingrediental ecorenomic location) и органическата икореномическа
ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия локаингпредмет според първичната
икореномическа локаингредиентност

Първична икореномическа ингредиентност

Първична
икореномическа
локаингредиентност
(икореномически
локаингпредмет)

Първично ингредиентно
икореномическо разположение
Икореномически
локапредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икореномически
компонент

Икореномически
локакомпонент

Икореномически
интеркомпонент

Икореномически
медикомпонент

Икореномически
екстеркомпонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
локаингредиент

Икореномически
интерингредиент

Икореномически
медиингредиент

Икореномически
екстерингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
локавход

Икореномически
интервход

Икореномически
медивход

Икореномически
екстервход

Икореномически
изход

Икореномически
локаизход

Икореномически
интеризход

Икореномически
медиизход

Икореномически
екстеризход

Икореномически
оператор

Икореномически
локаоператор

Икореномически
интероператор

Икореномически
медиоператор

Икореномически
екстероператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаингикореномиката според органическата
икореномическа локаингредиентност

Органическа икореномическа ингредиентност

Органическа
икореномическа
локаингредиентност
(локаингикореномика)

Органическо ингредиентно икореномическо
разположение
Локаикореномика

Интерикореномика

Медиикореномика

Екстерикореномика

Компонентна
икореномика

Компонентна
локаикореномика
(локакомпоикореномика)

Компонентна
интерикореномика
(интеркомпоикореномика)

Компонентна
медиикореномика
(медикомпоикореномика)

Компонентна
екстерикореномика
(екстеркомпоикореномика)

Ингредиентна
икореномика

Ингредиентна
локаикореномика
(локаингикореномика)

Ингредиентна
интерикореномика
(интерингикореномика)

Ингредиентна
медиикореномика
(медиингикореномика)

Ингредиентна
екстерикореномика
(екстерингикореномика)

Входна
икореномика

Входна
локаикореномика
(локаинпутикореномика)

Входна
интерикореномика
(интеринпутикореномика)

Входна
медиикореномика
(медиинпутикореномика)

Входна
екстерикореномика
(екстеринпутикореномика)

Изходна
икореномика

Изходна
локаикореномика
(локаоутпутикореномика)

Изходна
интерикореномика
(интероутпутикореномика)

Изходна
медиикореномика
(медиоутпутикореномика)

Изходна
екстерикореномика
(екстероутпутикореномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Операторна
икореномика

Операторна
локаикореномика
(локатрансикореномика)

Операторна
интерикореномика
(интертрансикореномика)

Операторна
медиикореномика
(медитрансикореномика)

Операторна
екстерикореномика
(екстертрансикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ (ecorenomic locapriority)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа локаприоритетност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (ecorenomic locaresolventness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа локаразрешителност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ
locasensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа локачувствителност.

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (ecorenomic monad) (*) – общо понятие за
икономическа монада и икотехномическа монада, които са нейни разновидности (то е или икономическа монада, или икотехномическа монада, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката
те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; едноравнищен диалектически формат от икореномически понятия* (ecorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо
понятие), между които по двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Нейни разновидности
са: (1) двустепенната икореномическа монада (при две понятия, образуващи
една двойка с отношения на определящо и решаващо в икореномиката) [значим частен случай на двустепенната икореномическа монада е икореномическият битерион, състоящ се от взаимодействащи си икореномически интерион
(вътрешно икореномическо понятие, което е първично и определящо) и икореномически екстерион (външно икореномическо понятие, което е вторично и
решаващо); разновидности на икореномическия битерион (битерионни двустепенни подразновидности на икореномическата монада) са (а) икореномическият диспозат (приемащ формата на икореномически диспозификат), състо159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ящ се от взаимодействащи си икореномическа същност и икореномическо явление, (б) икореномическият специфат (приемащ формата на икореномически
спецификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическо съдържание
и икореномическа форма, (в) икореномическият сустат (приемащ формата на
икореномически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта]; (2) тристепенната икореномическа монада (при три понятия, образуващи три двойки с отношения на
определящо и решаващо в икореномиката); (3) многостепенната икореномическа монада (при повече от три понятия, образуващи множество от двойки с
отношения на определящо и решаващо в икореномиката). Икореномическата
монада е съставна част на икореномическата дуада, икореномическата триада и икореномическата мултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (ecorenomic monad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа монада;
диспецифититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически диспецифитит);
диспецифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически диспецифитит);
диспецифитна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически диспецифит);
диспецифитна едностепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически диспецифит);
диспозатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически диспозат);
дисуститна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически дисустит);
дисуститна едностепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически дисустит);
дисустифититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически дисустифитит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------есфеноформатитна двустепенна икореномическа монада (същото като
икореномически есфеноформатит);
есфеноформатитна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически есфеноформатит);
есфеноформатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически есфеноформат);
икореномическа монада;
конатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конат);
конатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като типичен икореномически конат);
констиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически констиат);
констиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически констиат);
конституатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конституат);
конституатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като типичен икореномически конституат);
конститутиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конститутиат);
конститутиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически конститутиат);
констифантна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически констифант);
констифантна едностепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически констифант);
констификантна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически констификант);
констификантна двустепенна типична икореномическа монада (същото
като типичен икореномически констификант);
контиатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически контиат);
контиатна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически контиат);
конфантна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически конфант);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конфантна едностепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически конфант);
конфикантна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически конфикант);
конфикантна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
типичен икореномически конфикант);
многостепенна икореномическа монада;
реалитатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически реалитат);
реалитититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически реалититит);
реалитититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически реалититит);
специсуститна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически специсустит);
специсуститна едностепенна типична икореномическа монада (същото
като икореномически специсустит);
специсустифититна двустепенна икореномическа монада (същото като
икореномически специсустифитит);
специсустифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически специсустифитит);
специфатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически специфат);
сусенсатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сусенсат);
сусенститна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сусенстит);
сусенститна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически сусенстит);
сустатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустат);
сустратитна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустратит);
сустратитна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически сустратит);
сустратна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустратна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустрат);
тристепенна икореномическа монада;
тристратифититна двустепенна икореномическа монада (същото като
икореномически тристратифитит);
тристратифититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически тристратифитит);
тристритна едностепенна икореномическа монада (същото като икореномически тристрит);
тристритна едностепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически тристрит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (ecorenomic multiad) (*) – общо понятие за икономическа мултиада и икотехномическа мултиада, които са нейни
разновидности (то е или икономическа мултиада, или икотехномическа мултиада, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate)
(вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо
явление към икореномическа същност]; обединение (вж. икореномическо обединение) от повече от три равностепенни икореномически монади, където от
своя страна всяка икореномическа монада е едноравнищен диалектически
формат от икореномически понятия* (ecorenomic concepts /conceptions/) (вж.
икономическо понятие), между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова икореномическата мултиада е многоравнищен диалектически формат от многоравнищни
съвкупности (от едностепенни икореномически мултиади) от икореномически
понятия, вътре между които понятия също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между многоравнищните
съвкупности от понятия (от едностепенни икореномически мултиади) като цяло (две или повече от две съвкупности) отново са установени отношения на
определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на мултиадата (те са определени от степените на повечето от три изграждащи я монади),
(2) по отношение на повечето от три равнища на мултиадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на мултиадата. Според броя на
степените разновидности на икореномическата мултиада са: (1) едностепен163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икореномическа мултиада (при една многоравнищна съвкупност от понятия); (2) двустепенната икореномическа мултиада (при две многоравнищни
съвкупности от понятия, образуващи една двойка с отношения на определящо
и решаващо в икореномиката); (3) тристепенната икореномическа мултиада
(при три многоравнищни съвкупности от понятия, образуващи три двойки с
отношения на определящо и решаващо в икореномиката); (4) многостепенната икореномическа мултиада (при повече от три многоравнищни съвкупности
от понятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и
решаващо в икореномиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (ecorenomic multiad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа мултиада;
едностепенна икореномическа мултиада;
икореномическа мултиада;
конститутататна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конститутатат);
конститутататна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конститутатат);
конституфатна едностепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конституфат);
конституфатна едностепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конституфат);
конституфикатна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически конституфикат);
конституфикатна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото като типичен икореномически конституфикат);
контитататна двустепенна икореномическа мултиада (същото като
икореномически контитатат);
контитататна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контитатат);
контифатна едностепенна икореномическа мултиада (същото като икореномически контифат).
контифатна едностепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контифат).
контификатна двустепенна икореномическа мултиада (същото като икореномически контификат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------контификатна двустепенна типична икореномическа мултиада (същото
като типичен икореномически контификат);
многостепенна икореномическа мултиада;
тристепенна икореномическа мултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ (ecorenomic tendencity) (ки) – във:
външна икореномическа насоченост (вж. икореномическа възможност;
икореномическа необходимост; икореномически индистит; икореномически
посибитит);
вътрешна икореномическа насоченост (вж. икореномическа възможност; икореномическа необходимост; икореномически индистит; икореномически посибитит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ (ecorenomic indispensability
/inevitability/), предметна икореномическа необходимост, (*) – вътрешна
закономерност на икореномическия предмет (в т.ч. на икореномическия
обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в
човешкото съзнание); това в икореномическата действителност, което непременно трябва да се прояви при дадени условия; тип връзка между икореномическите предмети (вж. икономическа връзка), която се определя от тяхната
устойчива вътрешна основа и от съвкупността от условия на тяхното възникване, съществуване и развитие; общо понятие за икономическа необходимост
и икотехномическа необходимост, които са негови разновидности (то е или
икономическа необходимост, или икотехномическа необходимост, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата необходимост (в т.ч. и икореномическото понятие за нея; вж. икономическо понятие) започва да се развива с икореномическата случайност (последната е степен на развитието), която е външната страна на икореномическата
действителност. Ако се перефразира Г. Хегел, може да се твърди, че на равнището на формалната икореномическа действителност (на степента на икореномическата случайност) всичко е еднакво икореномически възможно и икореномически необходимо; на равнището (на степента) на реалната икореномическа действителност икореномическата необходимост получава реално съдържание (вж. икореномическо съдържание), а икореномическата случайност
се оказва подчинена на икореномическата необходимост. Икореномическата
необходимост е единство на икореномическа възможност и икореномическа
действителност, тя е закономерно преминаване от първото към второто. Не165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависимо от възможните случайности в икореномиката, винаги може да се открие напълно определена икореномическа необходимост, която се изразява в
основните тенденции на икореномическото развитие, а самите икореномически случайности се оказват определими от реално съществуващата икореномическа необходимост. Нейни разновидности са обектната икореномическа
необходимост (необходимостта при икореномическия обект) и системната
икореномическа необходимост (необходимостта при икореномическата система).
Дадената икореномическа необходимост прави възможен само даден тип
икореномически случайности, а при смяната на необходимостта се сменя и типът на случайностите. Единството между икореномическата необходимост и
случайност на конкретното икореномическо явление се намира във връзка с
единството между всеобщото в икореномиката и единичното в икореномиката (вж. всеобщо в икономиката и единично в икономиката). От гледна точка на спецификата на икореномическото познание при едни или други конкретни случаи икореномическата необходимост може да има относителен характер – икореномически необходимото в дадено отношение може да се окаже
икореномическа случайност в друго отношение и обратно. По правило икореномическата необходимост не съществува в чист вид, а се открива само чрез
научното изследване на маса от случайни икореномически явления. Статистическите закони в икореномиката са закони на разпределението на масовите
икореномически събития (вж. икономическо събитие) и икореномически явления, което (разпределение) встъпва в тях като икореномическа необходимост. Статистическите закони изразяват икореномическата необходимост във
вид на количествени съотношения и винаги са свързани с определена икореномическа вероятност (вж. икономическа вероятност) от настъпването на
едно или друго икореномическо събитие. Мярата на вероятността за настъпването на отделното икореномическо събитие в статистическите процеси е и мяра на икореномическата необходимост (вж. икономическа мяра). За отделните
икореномически събития икореномическата мяра се проявява като икореномическа вероятност, а за масата от икореномически събития – като икореномическа необходимост, изразена количествено. Вж. икореномическа истинност,
икономически закон и икономически хомеостазис.
Икореномическата необходимост изпълнява три важни функции при
характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа необходимост и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Първо. Икореномическата необходимост е вътрешна сигурност (надеждност)* (internal reliability) (вътрешно-присъща сигурност (надеждност)) [или
още вътрешна икореномическа сигурност (надеждност)* (internal
ecorenomic reliability), която е вид вътрешна страна] на икореномическия пред167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет, така че е вътрешна страна на икореномическата достоверност, докато
икореномическата действителност е външна сигурност (надеждност)*
(external reliability) [или още външна икореномическа сигурност (надеждност)* (external ecorenomic reliability), която е вид външна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата действителност е външна
страна на икореномическата достоверност и е начин на потвърждаване на
икореномическата необходимост [накратко – начин на икореномическо
потвърждаване* (ecorenomic substantiation mode)], където икореномическата
достоверност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа
необходимост и икореномическа действителност. Икореномическата необходимост е необходимост на икореномическия предмет (и необходимост на
действителността на икореномическия предмет). Икореномическата необходимост и икореномическата действителност са категории на сигурността (надеждността) на икореномическия предмет* (reliability of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази сигурност (надеждност). Икореномическата необходимост се снема в
икореномическата действителност: икореномическата действителност е икореномическата необходимост в снет вид. Икореномическата действителност е
скрита в икореномическата необходимост, а икореномическата необходимост
[която е първичната (примитивната) и определящата сигурност (надеждност)
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата действителност [която е вторичната (производната) и решаващата сигурност (надеждност) на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икореномическата необходимост е и вътрешна насоченост*
(internal tendencity) (вътрешно-присъща насоченост) [или още вътрешна икореномическа насоченост* (internal ecorenomic tendencity), която е вид вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че е вътрешна страна на икореномическата тенденция, докато икореномическата възможност е външна
насоченост* (external tendencity) [или още външна икореномическа насоченост* (external ecorenomic tendencity), която е вид външна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата възможност е външна страна на
икореномическата тенденция и е начин на мотивиране на икореномическата необходимост [накратко – начин на икореномическо мотивиране*
(ecorenomic motivation mode)], където икореномическата тенденция се разглежда като диалектическо единство на икореномическа необходимост и икореномическа възможност. Икореномическата необходимост е необходимост на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия предмет (и необходимост на възможността на икореномическия предмет). Икореномическата необходимост и икореномическата възможност са категории на насочеността на икореномическия предмет*
(tendencity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително
различни степени (равнища) на тази насоченост. Икореномическата необходимост се снема в икореномическата възможност: икореномическата възможност е икореномическата необходимост в снет вид. Икореномическата възможност е скрита в икореномическата необходимост, а икореномическата необходимост [която е първичната (примитивната) и определящата насоченост
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата възможност
[която е вторичната (производната) и решаващата насоченост на икореномическия предмет].
Трето. Икореномическата необходимост е още и вътрешно изискване*
(internal requirement) (вътрешно-присъщо изискване) [или още вътрешно икореномическо изискване* (internal ecorenomic requirement), което е вид вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че е вътрешна страна на икореномическата закономерност, докато икореномическата случайност е външно изискване* (external requirement) [или още външно икореномическо
изискване* (external ecorenomic requirement), която е вид външна страна] на
икореномическия предмет, така че икореномическата случайност е външна
страна на икореномическата закономерност и е начин на изолиране (на сепариране) на икореномическата необходимост [накратко – начин на икореномическо изолиране* (ecorenomic separation mode)], където икореномическата закономерност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа необходимост и икореномическа случайност. Икореномическата необходимост е необходимост на икореномическия предмет (и необходимост на
случайността на икореномическия предмет). Икореномическата необходимост
и икореномическата случайност са категории на изискването на икореномическия предмет* (requirement of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това изискване. Икореномическата необходимост се снема в икореномическата случайност: икореномическата случайност е икореномическата необходимост в снет вид. Икореномическата случайност е скрита в икореномическата необходимост, а икореномическата необходимост [която е първичната (примитивната) и определящата закономерност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата случайност [която е вторичната (производната) и решаващата закономерност икореномическия предмет].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата необходимост са (1) икореномическата квалинеобходимост*
(ecorenomic qualiindispensability) и (2) икореномическата квантинеобходимост* (ecorenomic quantiindispensability). Според общностния икореномически
статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтинеобходимост* (ecorenomic subtiindispensability) [в т.ч. икореномическата субтиквалинеобходимост* (ecorenomic subtiqualiindispensability) и икореномическата
субтиквантинеобходимост* (ecorenomic subtiquantiindispensability)] и (2)
икореномическата обтинеобходимост* (ecorenomic obtiindispensability) [в
т.ч.
икореномическата
обтиквалинеобходимост*
(ecorenomic
obtiqualiindispensability) и икореномическата обтиквантинеобходимост*
(ecorenomic obtiquantiindispensability)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата необходимост са:
(1) трансцентитална икореномическа необходимост* (transcentital
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа
квалинеобходимост* (transcentital ecorenomic qualiindispensability) [към която
се числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквалинеобходимост* (transcentital ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквалинеобходимост* (transcentital ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) трансцентитална икореномическа квантинеобходимост* (transcentital ecorenomic quantiindispensability) [към която се
числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквантинеобходимост*
(transcentital ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) трансцентитална
икореномическа обтиквантинеобходимост* (transcentital ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
(2) инцентитална икореномическа необходимост* (incentital
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалинеобходимост* (incentital ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквалинеобходимост*
(incentital ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) инцентитална икореномическа
обтиквалинеобходимост*
(incentital
ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) инцентитална икореномическа квантинеобходимост* (incentital ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят
(α) инцентитална икореномическа субтиквантинеобходимост* (incentital
ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) инцентитална икореномическа
обтиквантинеобходимост* (incentital ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитална икореномическа необходимост* (centital ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалинеобходимост* (centital ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквалинеобходимост* (centital ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) центитална икореномическа обтиквалинеобходимост* (centital ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) центитална
икореномическа квантинеобходимост* (centital ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквантинеобходимост* (centital ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) центитална икореномическа обтиквантинеобходимост* (centital ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
(4) уницентитална икореномическа необходимост* (unicentital
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалинеобходимост* (unicentital ecorenomic qualiindispensability) [към която се
числят (α) уницентитална икореномическа субтиквалинеобходимост*
(unicentital ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквалинеобходимост*
(unicentital
ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) уницентитална икореномическа квантинеобходимост* (unicentital ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят
(α)
уницентитална
икореномическа
субтиквантинеобходимост*
(unicentital ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) уницентитална икореномическа
обтиквантинеобходимост*
(unicentital
ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата необходимост са:
(1) унисъзидателна икореномическа необходимост* (unimaking
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалинеобходимост* (unimaking ecorenomic qualiindispensability) [към която се
числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквалинеобходимост*
(unimaking ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквалинеобходимост*
(unimaking
ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантинеобходимост* (unimaking ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят
(α)
унисъзидателна
икореномическа
субтиквантинеобходимост*
(unimaking ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) унисъзидателна икореномическа
обтиквантинеобходимост*
(unimaking
ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) съзидателна икореномическа необходимост* (making ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалинеобходимост* (making ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквалинеобходимост* (making ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) съзидателна икореномическа обтиквалинеобходимост* (making ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) съзидателна
икореномическа квантинеобходимост* (making ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквантинеобходимост* (making ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) съзидателна икореномическа обтиквантинеобходимост* (making ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
(3) изпълнителна икореномическа необходимост* (implementationary
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалинеобходимост* (implementationary ecorenomic qualiindispensability) [към която
се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквалинеобходимост*
(implementationary ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) изпълнителна
икореномическа обтиквалинеобходимост* (implementationary ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) изпълнителна икореномическа квантинеобходимост* (implementationary ecorenomic quantiindispensability) [към която се
числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантинеобходимост*
(implementationary ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) изпълнителна
икореномическа обтиквантинеобходимост* (implementationary ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
(4) творческа икореномическа необходимост* (creative ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квалинеобходимост*
(creative ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) творческа
икореномическа
субтиквалинеобходимост*
(creative
ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) творческа икореномическа обтиквалинеобходимост* (creative ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) творческа икореномическа квантинеобходимост* (creative ecorenomic quantiindispensability)
[към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантинеобходимост* (creative ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) творческа икореномическа
обтиквантинеобходимост*
(creative
ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
(5) работна икореномическа необходимост* (working ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) работна икореномическа квалинеобходимост*
(working ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) работна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа
субтиквалинеобходимост*
(working
ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) работна икореномическа обтиквалинеобходимост* (working ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) работна икореномическа квантинеобходимост* (working ecorenomic quantiindispensability)
[към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантинеобходимост* (working ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) работна икореномическа
обтиквантинеобходимост*
(working
ecorenomic
obtiquantiindispensability)]};
(6) сътворителна икореномическа необходимост* (performing
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалинеобходимост* (performing ecorenomic qualiindispensability) [към която се
числят (α) сътворителна икореномическа субтиквалинеобходимост*
(performing ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквалинеобходимост*
(performing
ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) сътворителна икореномическа квантинеобходимост* (performing ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят
(α) сътворителна икореномическа субтиквантинеобходимост* (performing
ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) сътворителна икореномическа
обтиквантинеобходимост* (performing ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата необходимост са:
(1) усвоявана икореномическа необходимост* (assimilated ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалинеобходимост*
(assimilated ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) усвоявана
икореномическа
субтиквалинеобходимост*
(assimilated
ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалинеобходимост* (assimilated ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) усвоявана икореномическа квантинеобходимост* (assimilated ecorenomic quantiindispensability)
[към
която
се
числят
(α)
усвоявана
икореномическа
субтиквантинеобходимост*
(assimilated
ecorenomic
subtiquantiindispensability) и (β) усвоявана икореномическа обтиквантинеобходимост* (assimilated ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
(2) създавана икореномическа необходимост* (gived ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) създавана икореномическа квалинеобходимост*
(gived ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) създавана икореномическа
субтиквалинеобходимост*
(gived
ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiqualiindispensability) и (β) създавана икореномическа обтиквалинеобходимост* (gived ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) създавана икореномическа квантинеобходимост* (gived ecorenomic quantiindispensability) [към
която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантинеобходимост*
(gived ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) създавана икореномическа
обтиквантинеобходимост* (gived ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата необходимост са:
(1) сустатитна икореномическа необходимост* (sustatitic ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалинеобходимост* (sustatitic ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквалинеобходимост* (sustatitic ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) сустатитна икореномическа обтиквалинеобходимост* (sustatitic ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) сустатитна
икореномическа квантинеобходимост* (sustatitic ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантинеобходимост* (sustatitic ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β)
сустатитна икореномическа обтиквантинеобходимост* (sustatitic
ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
(2) субстатна икореномическа необходимост* (substatum ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалинеобходимост*
(substatum ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) субстатна
икореномическа
субтиквалинеобходимост*
(substatum
ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) субстатна икореномическа обтиквалинеобходимост* (substatum ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) субстатна
икореномическа
квантинеобходимост*
(substatum
ecorenomic
quantiindispensability) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквантинеобходимост* (substatum ecorenomic subtiquantiindispensability)
и (β) субстатна икореномическа обтиквантинеобходимост* (substatum
ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
(3) запасова икореномическа необходимост* (stock ecorenomic
indispensability) {в т.ч. (а) запасова икореномическа квалинеобходимост*
(stock ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтиквалинеобходимост*
(stock
ecorenomic
subtiqualiindispensability) и (β) запасова икореномическа обтиквалинеобходимост* (stock ecorenomic obtiqualiindispensability)] и (б) запасова икореномическа квантинеобходимост* (stock ecorenomic quantiindispensability) [към
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантинеобходимост*
(stock ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) запасова икореномическа
обтиквантинеобходимост* (stock ecorenomic obtiquantiindispensability)]};
(4) сустатантна икореномическа необходимост* (sustatantal
ecorenomic indispensability) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалинеобходимост* (sustatantal ecorenomic qualiindispensability) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквалинеобходимост*
(sustatantal ecorenomic subtiqualiindispensability) и (β) сустатантна икореномическа
обтиквалинеобходимост*
(sustatantal
ecorenomic
obtiqualiindispensability)] и (б) сустатантна икореномическа квантинеобходимост* (sustatantal ecorenomic quantiindispensability) [към която се числят (α)
сустатантна икореномическа субтиквантинеобходимост* (sustatantal
ecorenomic subtiquantiindispensability) и (β) сустатантна икореномическа
обтиквантинеобходимост* (sustatantal ecorenomic obtiquantiindispensability)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ (ecorenomic generalizedness) (ки) –
във:
ингредиентна икореномическа обобщеност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (ecorenomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност;
ингредиентна общностна икореномическа обхватност;
ингредиентна икореномическа обхватност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ (ecorenomic combinationarity) (ки)
– във:
ингредиентна икореномическа общностност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ (ecorenomic determinancy) (ки) –
във:
външна икореномическа определеност (вж. икореномическо явление);
вътрешна икореномическа определеност (вж. икореномическа същност).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОСНОВА (ecorenomic base) (кд) – във:
външна икореномическа основа (вж. икореномически суперстрат);
вътрешна икореномическа основа (вж. икореномически субстрат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (ecorenomic givenness) – същото
като икореномическа ценностност и като трансцентитално икореномическо
субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОСЪЩЕСТВЕНОСТ (ecorenomic implementationallity) (*) – икореномическа действителност и икореномическа случайност,
взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от
икореномическа
действителност
и
икореномическа
случайност);
икореномическо понятие (вж. определящо и решаващо в икономиката), отразяващо положението, че даден икореномически предмет насочено се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за икономическа осъщественост и икотехномическа осъщественост, които са негови разновидности
(то е или икономическа осъщественост, или икотехномическа осъщественост,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата реализираност (ecorenomic fulfilness) (като основа на осъществеността на икореномическия предмет) произтича от икореномическата действителност и се създава чрез икореномичмеската случайност. Икореномическата осъщественост е една от външните характеристики, които изграждат икореномическата истинност [в качеството й на реализирана икореномическа истинност* (fulfilled ecorenomic veracity)], последната установяваща реализираната адекватност* (fulfilled adequacy) на икореномическия предмет с икореномическата действителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа осъщественост и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Икореномическата осъщественост е външна реализирана автентичност* (external fulfiled genuineness) (външно-присъща реализирана автентичност) [или още външна реализирана икореномическа автентичност*
(external fulfilled ecorenomic genuineness), която е вид външна страна] на ико177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическата истинност, докато икореномическата тенденция е вътрешна
реализирана автентичност* (internal fulfilled genuineness) (вътрешноприсъща реализирана автентичност) [или още вътрешна реализирана икореномическа автентичност* (internal fulfiled ecorenomic genuineness), която е
вид вътрешна страна] на икореномическата истинност. Икореномическата
осъщественост е начин на узаконяване на икореномическата осъщественост [накратко – начин на икореномическо узаконяване* (ecorenomic
regularization mode)], където икореномическата истинност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа осъщественост и икореномическа тенденция. Икореномическата осъщественост е осъщественост на икореномическия предмет (и осъщественост на тенденцията на икореномическия
предмет). Икореномическата осъщественост и икореномическата тенденция са
категории на реализираната автентичност на икореномическия предмет*
(fulfilled genuineness of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическата тенденция се снема в икореномическата осъществeност: икореномическата осъщественост е икореномическата тенденция в снет вид. Икореномическата осъщественост е скрита в икореномическата тенденция, а икореномическата
тенденция [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата осъщественост [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата осъщественост са (1) икореномическата квалиосъщественост*
(ecorenomic qualiimplementationallity) и (2) икореномическата квантиосъществимост* (ecorenomic quantiimplementationallity). Според общностния
икореномически статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтиосъщественост* (ecorenomic subtiimplementationallity) [в т.ч. икореномическата
субтиквалиосъщественост*
(ecorenomic
subtiqualiimplementationallity) и икореномическата субтиквантиосъщественост* (ecorenomic subtiquantiimplementationallity)] и (2) икореномическата
обтиосъщественост* (ecorenomic obtiimplementationallity) [в т.ч. икореномическата
обтиквалиосъщественост*
(ecorenomic
obtiqualiimplementationallity) и икореномическата обтиквантиосъщественост* (ecorenomic obtiquantiimplementationallity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата осъщественост са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) трансцентитална икореномическа осъщественост* (transcentital
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалиосъщественост* (transcentital ecorenomic qualiimplementationallity)
[към която се числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквалиосъщественост* (transcentital ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β)
трансцентитална икореномическа обтиквалиосъщественост* (transcentital ecorenomic obtiqualiimplementationallity)] и (б) трансцентитална икореномическа
квантиосъщественост*
(transcentital
ecorenomic
quantiimplementationallity) [към която се числят (α) трансцентитална икореномическа
субтиквантиосъщественост*
(transcentital
ecorenomic
subtiquantiimplementationallity) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквантиосъщественост*
(transcentital
ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(2) инцентитална икореномическа осъщественост* (incentital
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа
квалиосъщественост* (incentital ecorenomic qualiimplementationallity) [към
която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквалиосъщественост* (incentital ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) инцентитална икореномическа обтиквалиосъщественост* (incentital ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) инцентитална икореномическа квантиосъщественост* (incentital ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се
числят (α) инцентитална икореномическа субтиквантиосъщественост*
(incentital ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) инцентитална икореномическа обтиквантиосъщественост* (incentital ecorenomic obtiquantiimplementationallity)]};
(3) центитална икореномическа осъщественост* (centital ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалиосъщественост* (centital ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α)
центитална
икореномическа
субтиквалиосъщественост*
(centital
ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) центитална икореномическа
обтиквалиосъщественост* (centital ecorenomic obtiqualiimplementationallity)]
и (б) центитална икореномическа квантиосъщественост* (centital
ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се числят (α) центитална
икореномическа
субтиквантиосъщественост*
(centital
ecorenomic
subtiquantiimplementationallity) и (β) центитална икореномическа обтиквантиосъщественост* (centital ecorenomic obtiquantiimplementationallity)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) уницентитална икореномическа осъщественост* (unicentital
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа
квалиосъщественост* (unicentital ecorenomic qualiimplementationallity) [към
която се числят (α) уницентитална икореномическа субтиквалиосъщественост* (unicentital ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) уницентитална икореномическа обтиквалиосъщественост* (unicentital ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) уницентитална икореномическа квантиосъщественост* (unicentital ecorenomic quantiimplementationallity) [към която
се числят (α) уницентитална икореномическа субтиквантиосъщественост* (unicentital ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) уницентитална икореномическа обтиквантиосъщественост* (unicentital ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата осъщественост са:
(1) унисъзидателна икореномическа осъщественост* (unimaking
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа
квалиосъщественост* (unimaking ecorenomic qualiimplementationallity) [към
която се числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквалиосъщественост* (unimaking ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквалиосъщественост* (unimaking ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантиосъщественост* (unimaking ecorenomic quantiimplementationallity) [към която
се числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквантиосъщественост* (unimaking ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквантиосъщественост* (unimaking ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(2) съзидателна икореномическа осъщественост* (making ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалиосъщественост* (making ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α)
съзидателна
икореномическа
субтиквалиосъщественост*
(making
ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) съзидателна икореномическа
обтиквалиосъщественост* (making ecorenomic obtiqualiimplementationallity)]
и (б) съзидателна икореномическа квантиосъщественост* (making
ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се числят (α) съзидателна
икореномическа
субтиквантиосъщественост*
(making
ecorenomic
subtiquantiimplementationallity) и (β) съзидателна икореномическа обтиквантиосъщественост* (making ecorenomic obtiquantiimplementationallity)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) изпълнителна икореномическа осъщественост* (implementationary
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа
квалиосъщественост*
(implementationary
ecorenomic
qualiimplementationallity) [към която се числят (α) изпълнителна икореномическа
субтиквалиосъщественост*
(implementationary
ecorenomic
subtiqualiimplementationallity) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквалиосъщественост*
(implementationary
ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) изпълнителна икореномическа квантиосъщественост* (implementationary ecorenomic quantiimplementationallity) [към
която се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантиосъщественост* (implementationary ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) изпълнителна
икореномическа
обтиквантиосъщественост*
(implementationary ecorenomic obtiquantiimplementationallity)]};
(4) творческа икореномическа осъщественост* (creative ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квалиосъщественост* (creative ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α)
творческа икореномическа субтиквалиосъщественост* (creative ecorenomic
subtiqualiimplementationallity) и (β) творческа икореномическа обтиквалиосъщественост* (creative ecorenomic obtiqualiimplementationallity)] и (б) творческа икореномическа квантиосъщественост* (creative ecorenomic
quantiimplementationallity) [към която се числят (α) творческа икореномическа
субтиквантиосъщественост*
(creative
ecorenomic
subtiquantiimplementationallity)
и
(β)
творческа
икореномическа
обтиквантиосъщественост*
(creative
ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(5) работна икореномическа осъщественост* (working ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) работна икореномическа квалиосъщественост* (working ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α)
работна икореномическа субтиквалиосъщественост* (working ecorenomic
subtiqualiimplementationallity) и (β) работна икореномическа обтиквалиосъщественост* (working ecorenomic obtiqualiimplementationallity)] и (б) работна
икореномическа
квантиосъщественост*
(working
ecorenomic
quantiimplementationallity) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтиквантиосъщественост*
(working
ecorenomic
subtiquantiimplementationallity) и (β) работна икореномическа обтиквантиосъщественост* (working ecorenomic obtiquantiimplementationallity)]};
(6) сътворителна икореномическа осъщественост* (performing
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квалиосъщественост* (performing ecorenomic qualiimplementationallity) [към
която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквалиосъщественост* (performing ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) сътворителна икореномическа обтиквалиосъщественост* (performing ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) сътворителна икореномическа квантиосъществимонст* (performing ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквантиосъщественост* (performing ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) сътворителна икореномическа обтиквантиосъщественост* (performing ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата осъщественост са:
(1) усвоявана икореномическа осъщественост* (assimilated ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалиосъщественост* (assimilated ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят
(α) усвоявана икореномическа субтиквалиосъщественост* (assimilated
ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалиосъщественост*
(assimilated
ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) усвоявана икореномическа квантиосъщественост* (assimilated ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се
числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантиосъщественост*
(assimilated ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) усвоявана икореномическа
обтиквантиосъщественост*
(assimilated
ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(2) създавана икореномическа осъщественост* (gived ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) създавана икореномическа квалиосъщественост* (gived ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквалиосъщественост* (gived ecorenomic
subtiqualiimplementationallity) и (β) създавана икореномическа обтиквалиосъщественост* (gived ecorenomic obtiqualiimplementationallity)] и (б) създавана икореномическа квантиосъщественост* (gived ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантиосъщественост* (gived ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β)
създавана икореномическа обтиквантиосъщественост* (gived ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата осъщественост са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) сустатитна икореномическа осъщественост* (sustatitic ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалиосъщствимост * (sustatitic ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят
(α) сустатитна икореномическа субтиквалиосъщественост* (sustatitic
ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) сустатитна икореномическа
обтиквалиосъщественост*
(sustatitic
ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) сустатитна икореномическа квантиосъщественост* (sustatitic ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се
числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантиосъщественост*
(sustatitic ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) сустатитна икореномическа
обтиквантиосъщественост*
(sustatitic
ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(2) субстатна икореномическа осъщественост* (substatum ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалиосъщественост* (substatum ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α)
субстатна
икореномическа
субтиквалиосъщественост*
(substatum
ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) субстатна икореномическа
обтиквалиосъщественост*
(substatum
ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) субстатна икореномическа квантиосъщественост* (substatum ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се
числят (α) субстатна икореномическа субтиквантиосъщественост*
(substatum ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) субстатна икореномическа
обтиквантиосъщественост*
(substatum
ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(3) запасова икореномическа осъщественост* (stock ecorenomic
implementationallity) {в т.ч. (а) запасова икореномическа квалиосъщественост* (stock ecorenomic qualiimplementationallity) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквалиосъщественост* (stock ecorenomic
subtiqualiimplementationallity) и (β) запасова икореномическа обтиквалиосъщественост* (stock ecorenomic obtiqualiimplementationallity)] и (б) запасова
икореномическа квантиосъщественост* (stock ecorenomic quantiimplementationallity) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантиосъщественост* (stock ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β)
запасова икореномическа обтиквантиосъщественост* (stock ecorenomic
obtiquantiimplementationallity)]};
(4) сустатантна икореномическа осъщественост* (sustatantal
ecorenomic implementationallity) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квалиосъщественост* (sustatantal ecorenomic qualiimplementationallity) [към
която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквалиосъщественост* (sustatantal ecorenomic subtiqualiimplementationallity) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалиосъщественост* (sustatantal ecorenomic
obtiqualiimplementationallity)] и (б) сустатантна икореномическа квантиосъщественост* (sustatantal ecorenomic quantiimplementationallity) [към която
се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантиосъщественост*
(sustatantal ecorenomic subtiquantiimplementationallity) и (β) сустатантна икореномическа обтиквантиосъщественост* (sustatantal ecorenomic obtiquantiimplementationallity)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОСЪЩЕСТВИМОСТ (ecorenomic feasibility) (*) –
икореномическа действителност и икореномическа възможност, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномическа действителност и икореномическа възможност); икореномическо
понятие (вж. икономическо понятие), отразяващо положението, че е изискване даден икореномически предмет да се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за икономическа осъществимост и икотехномическа
осъществимост, които са негови разновидности (то е или икономическа осъществимост, или икотехномическа осъществимост, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата реализуемост (ecorenomic realizability) (като основа на осъществимостта на икореномическия предмет) произтича от икореномическата възможност и се верифицира от икореномическата действителност. Икореномическата осъществимост
е една от външните характеристики, които изграждат икореномическата истинност [в качеството й на реализуема икореномическа истинност*
(realizable ecorenomic veracity)], последната установяваща реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на икореномическия предмет с икореномическата действителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа осъществимост и нейното място при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност

Икореномическата осъществимост е външна реализуема автентичност*
(external realizable genuineness) (външно-присъща реализуема автентичност)
[или още външна реализуема икореномическа автентичност* (external
realizable ecorenomic genuineness), която е вид външна страна] на икореноми185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата истинност, докато икореномическата закономерност е вътрешна
реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешноприсъща реализуема автентичност) [или още вътрешна реализуема икореномическа автентичност* (internal realizable ecorenomic genuineness), която е
вид вътрешна страна] на икореномическата истинност. Икореномическата
осъществимост е начин на достигане на икореномическата осъществимост [накратко – начин на икореномическо достигане* (ecorenomic attaining
mode)], където икореномическата истинност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа осъществимост и икореномическа закономерност. Икореномическата осъществимост е осъществимост на икореномическия предмет (и осъществимост на закономерността на икореномическия
предмет). Икореномическата осъществимост и икореномическата закономерност са категории на реализуемата автентичност на икореномическия
предмет* (realizable genuineness of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност.
Икореномическата закономерност се снема в икореномическата осъществимост: икореномическата осъществимост е икореномическата закономерност в
снет вид. Икореномическата осъществимост е скрита в икореномическата закономерност, а икореномическата закономерност [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата осъществимост [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия предмет] (вж. определящо
и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата осъществимост са (1) икореномическата квалиосъществимост*
(ecorenomic qualifeasibility) и (2) икореномическата квантиосъществимост*
(ecorenomic quantifeasibility). Според общностния икореномически статут
нейни разновидности са (1) икореномическата субтиосъществимост*
(ecorenomic subtifeasibility) [в т.ч. икореномическата субтиквалиосъществимост* (ecorenomic subtiqualifeasibility) и икореномическата субтиквантиосъществимост* (ecorenomic subtiquantifeasibility)] и (2) икореномическата обтиосъществимост* (ecorenomic obtifeasibility) [в т.ч. икореномическата обтиквалиосъществимост* (ecorenomic obtiqualifeasibility) и икореномическата обтиквантиосъществимост* (ecorenomic obtiquantifeasibility)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата осъществимост са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) трансцентитална икореномическа осъществимост* (transcentital
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалиосъществимост* (transcentital ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят
(α) трансцентитална икореномическа субтиквалиосъществимост*
(transcentital ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) трансцентитална икореномическа
обтиквалиосъществимост*
(transcentital
ecorenomic
obtiqualifeasibility)] и (б) трансцентитална икореномическа квантиосъществимост* (transcentital ecorenomic quantifeasibility) [към която се числят
(α) трансцентитална икореномическа субтиквантиосъществимост*
(transcentital ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) трансцентитална икореномическа
обтиквантиосъществимост*
(transcentital
ecorenomic
obtiquantifeasibility)]};
(2) инцентитална икореномическа осъществимост* (incentital
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалиосъществимост* (incentital ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α)
инцентитална икореномическа субтиквалиосъществимост* (incentital
ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) инцентитална икореномическа обтиквалиосъществимост* (incentital ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) инцентитална икореномическа квантиосъществимост* (incentital ecorenomic
quantifeasibility) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа
субтиквантиосъществимост* (incentital ecorenomic subtiquantifeasibility) и
(β) инцентитална икореномическа обтиквантиосъществимост* (incentital
ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(3) центитална икореномическа осъществимост* (centital ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалиосъществимост*
(centital ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(centital
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) центитална икореномическа обтиквалиосъществимост* (centital ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) центитална
икореномическа
квантиосъществимост*
(centital
ecorenomic
quantifeasibility) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквантиосъществимост* (centital ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β)
центитална икореномическа обтиквантиосъществимост* (centital
ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(4) уницентитална икореномическа осъществимост* (unicentital
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалиосъществимост* (unicentital ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитална икореномическа субтиквалиосъществимост* (unicentital
ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) уницентитална икореномическа обтиквалиосъществимост* (unicentital ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) уницентитална
икореномическа
квантиосъществимост*
(unicentital
ecorenomic quantifeasibility) [към която се числят (α) уницентитална икореномическа
субтиквантиосъществимост*
(unicentital
ecorenomic
subtiquantifeasibility) и (β) уницентитална икореномическа обтиквантиосъществимост* (unicentital ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата осъществимост са:
(1) унисъзидателна икореномическа осъществимост* (unimaking
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалиосъществимост* (unimaking ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α)
унисъзидателна икореномическа субтиквалиосъществимост* (unimaking
ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквалиосъществимост* (unimaking ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантиосъществимост* (unimaking ecorenomic
quantifeasibility) [към която се числят (α) унисъзидателна икореномическа
субтиквантиосъществимост* (unimaking ecorenomic subtiquantifeasibility) и
(β)
унисъзидателна
икореномическа
обтиквантиосъществимост*
(unimaking ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(2) съзидателна икореномическа осъществимост* (making ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалиосъществимост*
(making ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(making
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) съзидателна икореномическа обтиквалиосъществимост* (making ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) съзидателна
икореномическа
квантиосъществимост*
(making
ecorenomic
quantifeasibility) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквантиосъществимост* (making ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β)
съзидателна икореномическа обтиквантиосъществимост* (making
ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(3) изпълнителна икореномическа осъществимост* (implementationary
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалиосъществимост* (implementationary ecorenomic qualifeasibility) [към която се
числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквалиосъществимост*
(implementationary ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) изпълнителна икоре188
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа обтиквалиосъществимост* (implementationary ecorenomic
obtiqualifeasibility)] и (б) изпълнителна икореномическа квантиосъществимост* (implementationary ecorenomic quantifeasibility) [към която се числят (α)
изпълнителна
икореномическа
субтиквантиосъществимост*
(implementationary ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквантиосъществимост* (implementationary ecorenomic
obtiquantifeasibility)]};
(4) творческа икореномическа осъществимост* (creative ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квалиосъществимост*
(creative ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) творческа икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(creative
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) творческа икореномическа обтиквалиосъществимост* (creative ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) творческа икореномическа квантиосъществимост* (creative ecorenomic quantifeasibility) [към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантиосъществимост*
(creative ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) творческа икореномическа
обтиквантиосъществимост* (creative ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(5) работна икореномическа осъществимост* (working ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) работна икореномическа квалиосъществимост*
(working ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) работна икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(working
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) работна икореномическа обтиквалиосъществимост* (working ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) работна икореномическа
квантиосъществимост* (working ecorenomic quantifeasibility) [към която се
числят (α) работна икореномическа субтиквантиосъществимост* (working
ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) работна икореномическа обтиквантиосъществимост* (working ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(6) сътворителна икореномическа осъществимост* (performing
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалиосъществимост* (performing ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α)
сътворителна икореномическа субтиквалиосъществимост* (performing
ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) сътворителна икореномическа обтиквалиосъществимост* (performing ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) сътворителна икореномическа квантиосъществимост* (performing ecorenomic
quantifeasibility) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа
субтиквантиосъществимост* (performing ecorenomic subtiquantifeasibility) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(β) сътворителна икореномическа обтиквантиосъществимост* (performing ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата осъществимост са:
(1) усвоявана икореномическа осъществимост* (assimilated ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалиосъществимост*
(assimilated ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(assimilated
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалиосъществимост* (assimilated ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) усвоявана икореномическа квантиосъществимост* (assimilated ecorenomic quantifeasibility) [към
която се числят (α) усвоявана икореномическа субтиквантиосъществимост* (assimilated ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) усвоявана икореномическа
обтиквантиосъществимост*
(assimilated
ecorenomic
obtiquantifeasibility)]};
(2) създавана икореномическа осъществимост* (gived ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) създавана икореномическа квалиосъществимост*
(gived ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквалиосъществимост* (gived ecorenomic subtiqualifeasibility)
и (β) създавана икореномическа обтиквалиосъществимост* (gived
ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) създавана икореномическа квантиосъществимост* (gived ecorenomic quantifeasibility) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантиосъществимост* (gived ecorenomic
subtiquantifeasibility) и (β) създавана икореномическа обтиквантиосъществимост* (gived ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата осъществимост са:
(1) сустатитна икореномическа осъществимост* (sustatitic ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалиосъществимост*
(sustatitic ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) сустатитна
икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(sustatitic
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) сустатитна икореномическа обтиквалиосъществимост* (sustatitic ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) сустатитна икореномическа квантиосъществимост* (sustatitic ecorenomic quantifeasibility)
[към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантиосъществимост* (sustatitic ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) сустатитна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа
обтиквантиосъществимост*
(sustatitic
ecorenomic
obtiquantifeasibility)]};
(2) субстатна икореномическа осъществимост* (substatum ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалиосъществимост*
(substatum ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквалиосъществимост*
(substatum
ecorenomic
subtiqualifeasibility) и (β) субстатна икореномическа обтиквалиосъществимост* (substatum ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) субстатна икореномическа квантиосъществимост* (substatum ecorenomic quantifeasibility) [към
която се числят (α) субстатна икореномическа субтиквантиосъществимост* (substatum ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β) субстатна икореномическа обтиквантиосъществимост* (substatum ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(3) запасова икореномическа осъществимост* (stock ecorenomic
feasibility) {в т.ч. (а) запасова икореномическа квалиосъществимост* (stock
ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтиквалиосъществимост* (stock ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) запасова икореномическа обтиквалиосъществимост* (stock ecorenomic
obtiqualifeasibility)] и (б) запасова икореномическа квантиосъществимост*
(stock ecorenomic quantifeasibility) [към която се числят (α) запасова икореномическа
субтиквантиосъществимост*
(stock
ecorenomic
subtiquantifeasibility) и (β) запасова икореномическа обтиквантиосъществимост* (stock ecorenomic obtiquantifeasibility)]};
(4) сустатантна икореномическа осъществимост* (sustatantal
ecorenomic feasibility) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалиосъществимост* (sustatantal ecorenomic qualifeasibility) [към която се числят (α)
сустатантна икореномическа субтиквалиосъществимост* (sustatantal
ecorenomic subtiqualifeasibility) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалиосъществимост* (sustatantal ecorenomic obtiqualifeasibility)] и (б) сустатантна икореномическа квантиосъществимост* (sustatantal ecorenomic
quantifeasibility) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантиосъществимост* (sustatantal ecorenomic subtiquantifeasibility) и (β)
сустатантна икореномическа обтиквантиосъществимост* (sustatantal
ecorenomic obtiquantifeasibility)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ (ecorenomic severality) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа отделимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА (ecorenomic estimatе) – общо понятие за
икономическа оценка и икотехномическа оценка, които са нейни разновидности (тя е или икономическа оценка, или икотехномическа оценка, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; количествено определено (количествено изразено)
чрез икореномически ингредиент (във вид на икореномическа величина или
във вид на икореномически връзки в икореномическа система) икореномическо значение (ecorenomic significance), което според (в зависимост от, съобразно с) определен икореномически критерий (или икореномически принцип)
дадена общностна икономическа единица придава на някакъв ингредиент (в
т.ч. и икореномически ингредиент), най-вече според степента, в която този ингредиент отговаря на (удовлетворява, съответства на) нечии икореномически
интереси. Това са оценяваща общностна икономическа единица*
(estimating communitical economic participant) и икореномическо-оценяван ингредиент* (ecorenomically-estimatеd ingredient). Когато икореномически оценяваният ингредиент се намира в отношение на икореномическа принадлежност (вж. икономическа принадлежност) към оценяващата икономическа
единица, е налице принадлежностна икореномическа оценка* (belongingary
ecorenomic estimatе). В противния случай се конституира непринадлежностна икореномическа оценка* (non-belongingary ecorenomic estimatе). Когато
икореномически оценяваният ингредиент не принадлежи към икореномиката,
е налице външна икореномическа оценка* (external ecorenomic estimatе). В
противния случай се конституира вътрешна икореномическа оценка*
(internal ecorenomic estimatе), каквато е икореномическата оценка на икореномическия ингредиент* (ecorenomic estimatе of the ecorenomic ingredient)
(вж. икореномически ингредиент). Според степента на приближаване от абстрактното към конкретното се разграничават (1) същностна икореномическа
оценка* (essential ecorenomic estimatе) и феноменна икореномическа оценка*
(phenomenal ecorenomic estimatе), общо понятие за които е диспозификатната икореномическа оценка* (disposificational ecorenomic estimatе) (вж. диспозификатен икономически диспозат), (2) трансцендентална икореномическа
оценка* (transcendental ecorenomic estimatе) и инцендентална икореномическа оценка* (incendental ecorenomic estimatе), общо понятие за които е ценденталната икореномическа оценка* (cendental ecorenomic estimatе) (вж. цендентален икономически диспозат), (3) трансцентитална икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценка* (transcentital ecorenomic estimatе) [в т.ч. и ценностностна икореномическа оценка* (worth ecorenomic estimatе)] и инцентинтална икореномическа оценка* (incentital ecorenomic estimatе) [в т.ч. и предметна икореномическа оценка* (obijective ecorenomic estimatе), към която се числят факторната икореномическа оценка* (factor ecorenomic estimatе) и продуктовата
икореномическа оценка* (product conomic estimatе) и други], общо понятие за
които е центиталната икореномическа оценка* (centital ecorenomic
estimatе) (вж. центитален икореномически диспозат).
Икореномическото съответствие (вж. икономическо съответствие) между икореномически оценяваният ингредиент и неговата икореномическа оценка се представя от оценяващата икореномическа функция* (estimating
/estimation/ ecorenomic function), при която икореномически оценяваният ингредиент е аргументът на тази функция, а икореномическата оценка [разглеждана още като обща икореномическа оценка (total ecorenomic estimatе)] е
нейният аргумент. Съотношението между общата икореномическа оценка и
икореномически оценявания ингредиент е средната икореномическа оценка
(average ecorenomic estimatе), а съотношението между диференциалния прираст на общата икореномическа оценка и диференциалния прираст на икореномически оценявания ингредиент е пределната икореномическа оценка
(marginal ecorenomic estimatе), общо понятие за които е единичната икореномическа оценка* (unitary ecorenomic estimatе). Разновидности на оценяващата
икореномическа функция са: (1) принадлежностната оценяваща икореномическа функция* (belongingary estimating ecorenomic function) и непринадлежностната оценяваща икореномическа функция* (non-belongingary
estimating ecorenomic function); (2) вътрешната оценяваща икореномическа
функция* (internal estimating ecorenomic function) и външната оценяваща
икореномическа функция* (external estimating ecorenomic function); (3) диспозификатната оценяваща икореномическа функция* (disposificational
estimating ecorenomic function), ценденталната оценяваща икореномическа
функция* (cendental estimating ecorenomic function), центиталната оценяваща икореномическа функция* (centital estimating ecorenomic function) [към
последната се числят предметната оценяваща икореномическа функция*
(obijective estimating ecorenomic function), в т.ч. факторната оценяваща икореномическа функция* (factor estimating ecorenomic function) и продуктовата
оценяваща икореномическа функция* (protuct estimating ecorenomic function)
и други].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА (ecorenomic posideepness) (ки)
– във:
ингредиентна икореномическа позидълбочина.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОЗИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
posiingredientality) (същото като икореномическа позициционна ингредиентност и съкратено от ингредиентна икореномическа позиция и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа позиция и икореномическа ингредиентност и по
този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в
ширина) и (2) съставните части на икореномическия компонент. Икореномическата позиингредиентност е частен случай на икофорномическата позиингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата позиингредиентност към
понятието за икореномически позиингпредмет* (ecorenomic posiingthing)
(съкратено от позиционен ингредиентен икореномически предмет – positional ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа позиингредиентност* (primary ecorenomic posiingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary
ingrediental ecorenomic position) и първичната икореномическа ингредиентност* (primary ecorenomic ingredientality)]. От своя страна органическото
прилагане на икореномическата позиингредиентност към понятието за позиингикореномика* (posiingecorenomy) (съкратено от позиционна ингредиентна икореномика – positional ingrediental ecorenomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
икореномическа
позиингредиентност*
(organic
ecorenomic
posiingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic position) и органическата икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позиингпредмет според първичната икореномическа позиингредиентност

Първична икореномическа ингредиентност

Първична
Първична ингредиентна
икореномическа
икореномическа позиция
позиингредиентност
ИкореИкореИкореИкоре(икореномически номически номически номически номически
позиингпредмет)
позиинтрафейсекстрапредмет

предмет

предмет

предмет

Икореномически
компонент

Икореномически
позикомпонент

Икореномически
интракомпонент

Икореномически
фейскомпонент

Икореномически
екстракомпонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
позиингредиент

Икореномически
интраингредиент

Икореномически
фейсингредиент

Икореномически
екстраингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
позивход

Икореномически
интравход

Икореномически
фейсвход

Икореномически
екстравход

Икореномически
изход

Икореномически
позиизход

Икореномически
интраизход

Икореномически
фейсизход

Икореномически
екстраизход

Икореномически
оператор

Икореномически
позиоператор

Икореномически
интраоператор

Икореномически
фейсоператор

Икореномически
екстраоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиингикореномиката според органическата
икореномическа позиингредиентност

Органическа икореномическа ингредиентност

Органическа
икореномическа
позиингредиентност
(икореномически
позиингпредмет)

Органическа ингредиентна икореномическа
позиция
Позиикореномика

Интраикореномика

Фейсикореномика

Екстраикореномика

Компонентна
икореномика

Компонентна
позиикореномика
(позикомпоикореномика)

Компонентна
интраикореномика
(интракомпоикореномика)

Компонентна
фейсикореномика
(фейскомпоикореномика)

Компонентна
екстраикореномика
(екстракомпоикореномика)

Ингредиентна
икореномика

Ингредиентна
позиикореномика
(позиингикореномика)

Ингредиентна
интраикореномика
(интраингикореномика)

Ингредиентна
фейсикореномика
(фейсингикореномика)

Ингредиентна
екстраикореномика
(екстраингикореномика)

Входна
икореномика

Входна
позиикореномика
(позиинпутикореномика)

Входна
интраикореномика
(интраинпутикореномика)

Входна
фейсикореномика
(фейсинпутикореномика)

Входна
екстраикореномика
(екстраинпутикореномика)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изходна
икореномика

Изходна
позиикореномика
(позиоутпутикореномика)

Изходна
интраикореномика
(интраоутпутикореномика)

Изходна
фейсикореномика
(фейсоутпутикореномика)

Изходна
екстраикореномика
(екстраоутпутикореномика)

Операторна
икореномика

Операторна
позиикореномика
(позитрансикореномика)

Операторна
интраикореномика
(интратрансикореномика)

Операторна
фейсикореномика
(фейстрансикореномика)

Операторна
екстраикореномика
(екстратрансикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ (ecorenomic posipriority)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа позиприоритетност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (ecorenomic posiresolventness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа позиразрешителност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ (ecorenomic position) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа позиция.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ
posisensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа позичувствителност.

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТНОСТ* (ecorenomic utilitiness) (подразбирана като стопанствена икореномическа полезностност) (съкратено
от полезен икореномически трансцентит), полезностност на стопанствения икореномически запас, (*) – общо понятие за икономическа полезност
(подразбирана като стопанствена икономическа полезност) (като полезен
икономически трансцентит) и икотехномическо умение (подразбирано като
стопанствено икотехномическо умение) (като полезен икотехномически
трансцентит), които са нейни разновидности (то е или икономическа полез197
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностност, или икотехномическо умение, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) и които като двойка образуват полезностен трансцентитен
икореномически диспозат* (utility centitary ecorenomic disposate) [последното
същото като полезностен трансцентитен икореномически диспозат (вж.
центитификатен икореномически диспозат)]; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) и стопанствено (производствено или потребително) използван (отдаван или опредметяван) от някакъв стопанствен икореномически запас обективно-необходим създаващ или
усвояващ творчески икореномически интерес (подразбиран като създаващ
или усвояващ творчески стопанствен икореномически интерес) (последният като форма на съществуване на създаваща или усвояваща творческа
стопанствена икореномическа енергия) при осъществяването на творческа
икореномическа дейност (на творческа икореномическа активност) [тук
създаващият или усвояващият творчески икореномически интерес е общо понятие за създаващ или усвояващ творчески икономически интерес (подразбиран като създаващ или усвояващ творчески стопански икономически
интерес) (вж. икономически интерес) и създаващ или усвояващ творчески
икотехномически интерес (подразбиран като създаващ или усвояващ творчески стопански икотехномически интерес)]. Икономическата оценка, която общностната единица дава на икотехномическото умение (зависеща от степента, с която според икономическата единица запасът удовлетворява някакви
потребности, и от степента на вложената полезностност) е полезността на
икономическия запас. В този контекст икотехномическатото умение има технологична природа (то е понятие на икотехномиката, на технологичената
сфера в условията на икономиката), а полезността на икономическия запас –
идеално-оценъчна (в т.ч. и субективно-оценъчна) природа (тя е понятие на
икономиката, на икономическата база).
Специфично за определеността на икореномическата полезностност U
(приемаща формата на полезностен икореномически трансцентит) е, че
двете й разновидности в лицето на икономическата полезност U (приемаща
формата на полезностен икономически трансцентит) и икотехномическото умение U (приемаща формата на полезностен икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически диспозат икономическата полезност (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е полезностна икономическа оценка*
(worth economic estimatе) на икотехномическото умение (изпълняващо ролята
на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция* (estimating /estimation/ economic function) U = EU (U ) (вж. икономическа оценка), където EU е оценъчният икономически оператор* (estimating
economic operator) (вж. икономическа функция), U = TU е общата икономическа оценка на икотехномическото умение (total economic estimatе of the
TU
ecotechnomic skill /knack/), AU =
е средната икономическа на икотехTU
номическото умение (average economic estimatе of the production ecotechnomic
dTU
skill /knack/) и MU =
е пределната икономическа оценка на икотехноd TU
мическото умение (marginal economic estimatе of the production ecotechnomic
skill /knack/). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическата полезност и икореномическото умение образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика
(вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Разновидности на икореномическата полезностност (на стопанствената
икореномическа полезностност) са производствената икореномическа полезностност* (production ecorenomic utilitiness), потребителната икореномическа полезностност* (consumption ecorenomic utilitiness), факторната
икореномическа полезностност* (factor ecorenomic utilitiness) [в т.ч. факторна производствена икореномическа полезностност* (factor production
ecorenomic utilitiness) и факторна потребителна икореномическа полезностност* (factor consumption ecorenomic utilitiness)], продуктовата икореномическа полезностност* (product ecorenomic utilitiness) [в т.ч. продуктова
производствена икореномическа полезностност* (product production
ecorenomic utilitiness) и продуктовата потребителна икореномическа полезностност* (product consumption ecorenomic utilitiness)]. Към факторната
икореномическа полезностност се числяг трудовата икореномическа полезностност* (labour ecorenomic utilitiness) [в т.ч. трудовата производствена
икореномическа полезностност* (labour production ecorenomic utilitiness) и
трудовата потребителна икореномическа полезностност* (labour
consumption ecorenomic utilitiness)] и физическата икореномическа
полезностност* (physical ecorenomic utilitiness) [в т.ч. физическа
производствена икореномическа полезностност* (physical production
ecorenomic utilitiness) и физическа потребително икореномическа
полезностност* (physical consumption ecorenomic utilitiness)]. Трудовата
производствена икореномическа полезностност и физическата производствена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностност и физическата производствена икореномическа полезностност
са разновидности на факторната производствена икореномическа полезностност, а трудовата потребителна икореномическа полезностност и физическата
потребителна икореномическа полезностност са разновидности на факторната
потребителна икореномическа полезностност. От своя страна факторната производствена икореномическа полезностност и продуктовата производствена
икореномическа полезностност са разновидности на производствената икореномическа полезностност, а факторната потребителна икореномическа полезностност и продуктовата потребителна икореномическа полезностност са разновидности на потребителната икореномическа полезностност. Производствената и потребителната икореномическа полезностност са разновидности на
стопанствената икореномическа полезностност. Вж. фиг. 1.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудова производствена икореномическа полезностност

Трудова потребителна икореномическа полезностност

Трудова икореномическа
полезностност

Физическа производствена икореномическа
полезностност

Физическа потребителна икореномическа полезностност

Физическа
икореномическа полезностност

Факторна производствена икореномическа полезностност

Факторна потребителна икореномическа полезностност

Факторна
икореномическа полезностност

Продуктова производствена икореномическа
полезностност

Продуктова потребителна икореномическа полезностност

Продуктова
икореномическа полезностност

Производствена
икореномическа
полезностност

Потребителна
икореномическа
полезностност

Стопанствена
икореномич.
полезностност

Фиг.1. Стопанствени разновидности на икореномическата полезностност

Ако не е посочено друго, под икореномическа полезностност обикновено
се подразбира факторната производствена икореномическа полезностност
(същото като полезностност на производствения икореномически фактор).
Аналогично на това, ако не е посочено друго, под трудова икореномическа полезностност обикновено се подразбира трудовата производствена икореномическа полезностност (същото като полезностност на трудовия производствен
икореномически фактор), а под физическа икореномическа полезностност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обикновено се подразбира физическата производствена икореномическа полезностност (същото като полезностност на физическия производствен икореномически фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТНОСТ (ecorenomic utilitiness) (ки) –
във:
трудова икореномическа полезностност;
икореномическа полезностност;
икореномическа полезностност (на производствения икореномически
фактор);
трудова икореномическа полезностност (на трудовия производствен
икореномически фактор);
физическа икореномическа полезностност;
физическа икореномическа полезностност (на физическия производствен
икореномически фактор);
продуктова икореномическа полезностност;
продуктова икореномическа полезностност (на производствения икореномически продукт).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТНОСТ* (ecorenomic utilitiness) (на
производствения икореномически фактор), полезностност на производствения икореномически фактор, творческа ценностност на производствения
икореномически фактор, (*) – общо понятие за икономическа полезностност
(на производствения икономически фактор) (същото като полезностност на
производствения икономически фактор) и икотехномическо умение (на производствения икореномически фактор), които са нейни разновидности (то е
или икономическа полезностност, или икотехномическо умение, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство) и които като двойка образуват вид полезностен трансцентитен икореномически диспозат* (utility centitary
ecorenomic disposate) [последното същото като вид трансцентитен икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат)]; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) и
производствено използван (отдаван или опредметяван) от производствените
икореномически фактори обективно-необходим създаващ творчески производствен икореномически интерес (последният като форма на съществуване
на създаваща творческа производствена икореномическа енергия) при осъществяването на творческа икореномическа дейност (на творческа икоре202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа активност), при която се създава икореномическо благо (същото
като артипрефикасно икореномическо благо), притежаващо способността
при неговата употреба да удовлетварява някакви икореномически потребности (същото като ефикасни икореномически потребности) [тук създаващият или усвояващият творчески производствен икореномически интерес е
общо понятие за създаващ или усвояващ творчески производствен икономически интерес (вж. икономически интерес) и създаващ или усвояващ
творчески производствен икотехномически интерес]. Разглежданата икореномическа полезностност е същото като творчески факторна икореномическа ценностност* (creative factor ecorenomic worthness) и като творческофакторна производствена икореномическа ценностност* (creatively-factor
production ecorenomic worthness). Икономическата оценка, която общностната
единица дава на производственото икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор) (зависеща от степента, с която според икономическата единица този фактор удовлетворява някакви потребности, и от степента на вложената полезностност) е полезността на производствения икономически фактор. В този контекст икотехномическото умение на производствения икотехномически фактор има технологична природа (то е понятие на
икотехномиката, на технологичената сфера в условията на икономиката), а
икономическата полезност на производствения икономически фактор – идеално-оценъчна (в т.ч. и субективно-оценъчна) природа (тя е понятие на икономиката, на икономическата база).
Специфично за определеността на икореномическата полезностност (на
производствения икореномически фактор) U (xp) (приемаща формата на вид
полезностностен икореномически трансцентит) е, че двете й разновидности в лицето на икономическата полезностност (на производствения
икономически фактор) U (xp) (приемаща формата на полезностен икономически трансцентит) и икотехномическото умение (на производствения
икотехномически фактор) U (xp) (приемаща формата на умелостен икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на трансцентитния икореномически диспозат икономическата полезностност (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е полезностна
икономическа оценка* (utility economic estimatе) на икотехномическото умение (изпълняваща ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------U ( xp) = EU ( xp ) (U ( xp))
(вж. икономическа оценка), където EU(xp) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), U(xp)= TU(xp)
е общата полезностна икономическа оценка на производственото икотехномическо умение (total utility economic estimatе of the production ecotechnomic skill /knack/),
AU( xp) =

TU ( xp )
TU ( xp )

е средната полезностна икономическа оценка на производственото икотехномическо умение (average utility economic estimatе of the production
ecotechnomic skill /knack/) и
MU( xp) =

dTU ( xp)
d TU ( xp)

е пределната полезностна икономическа оценка на производственото
икотехномическо умение (marginal utility economic estimatе of the production
ecotechnomic skill /knack/). Взаимните въздействия и взаимообусловеността
между икономическата полезностност и икореномическото умение образуват
вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
В зависимост от типа на производствения икореномически фактор (според
производствената икономическа факторност), който отдава или опредметява
създаващ творчески икореномически интерес, се разграничават: (1) трудова
икореномическа полезностност* (labour ecorenomic utilitiness) [същото като
трудово-факторна икореномическа полезностност* (labourly-factor
ecorenomic utilitiness)] – икореномическа полезностност, която се прилага при
творческия икореномически труд (при функционирането на творческия
трудов производствен икореномически фактор, т.е. полезностност на трудовия производствен фактор) (тя е равнище на отдаване или на опредметяване
на създаващ творчески трудов икореномически интерес, последният като
форма на съществуване на създаваща творческа трудова икореномическа
енергия) (последната от своя страна като форма на създаваща съзидателна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудова икореномическа енергия) [то е още творческа трудова икореномическа ценностност* (creative labour ecorenomic worthness) и която е форма на
съществуване на творческата съзидателна трудова икореномическа ценностност]; (2) физическа икореномическо полезностност* (phisical ecorenomic
utilitiness) [същото като физическо-факторна икореномическо полезностност* (phisically-factor ecorenomic utilitiness)] – икореномическа полезностност, което се прилага при творческия икореномически физит (при функционирането на творческия физически производствен икореномически фактор, т.е. полезностност на физическия производствен фактор) (тя е равнище
на отдаване или на опредметяване на създаващ творчески трудов икореномически интерес, последният като форма на съществуване на създаваща
творческа трудова икореномическа енергия (последната от своя страна като
форма на създаваща съзидателна физическа икореномическа енергия) [тя е
още творческа физическа икореномическа ценностност* (creative phisical
ecorenomic worthness) и която е форма на съществуване на творческата съзидателна физическа икореномическа ценностност].
Според факторната икономическа определеност разновидности на икореномическата полезностност са: (1) трудово-определената икореномическа
полезностност* (labourly-determinate ecorenomic utilitiness) [в т.ч. (а) трудово-определена трудова икореномическа полезностност* (labourlydeterminate labour ecorenomic utilitinesse) и (б) трудово-определена физическа
икореномическа полезностност* (labourly-determinate physical ecorenomic
utilitiness)] и (2) физическо-определената икореномическа полезностност*
(physically-determinate ecorenomic utilitiness) [в т.ч. (а) физическо-определена
трудова икореномическа полезностност* (physically-determinate labour
ecorenomic utilitiness) и (б) физическо-определена физическа икореномическа
полезностност* (physically-determinate physical ecorenomic utilitiness)].
Според факторната икономическа обусловеност (при натрупване на съответен вид икономическа ценностност, когато в общия случай едновременно
се използват трудов и физически производствен фактор) разновидности на
икореномическата полезностност са: (1) трудово-обусловена икореномическа
полезностност* (labourly-conditioned ecorenomic utilitiness) [същото като
трудовитна икореномическа полезностност* (labourtic ecorenomic
utilitiness) – икореномическа полезностност, което се прилага и натрупва при
икореномическия труд (при функционирането на трудовия производствен
икореномически фактор [тя е творческа трудово-обусловена икореномическа ценностност* (creative labourly-conditioned ecorenomic worthness)] или още
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа трудовитна икореномическа ценностност* (creative labourtic
ecorenomic worthness)], и (2) физическо-обусловена икореномическа полезностност* (phisically-conditioned ecorenomic utilitiness) или още физичностна икореномическа полезностност* (phisicallitic ecorenomic utilitiness) – икореномическа полезностност, което се прилага при икономическия физит (при
функционирането на физическия производствен икореномически фактор) [то е
творческа физическо-обусловена икореномическа ценностност* (creative
phisically-conditioned ecorenomic worthness) или още творческа физичностна
икореномическа ценностност* (creative phisicallitic ecorenomic worthness)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на икореномическата полезностност са: (1) индивидуалната икореномическа полезностност* (individual ecorenomic utilitiness), (2) фирмената икореномическа полезностност* (firm ecorenomic utilitiness), (3) обществената
икореномическа полезностност* (social ecorenomic utilitiness).
В дълбоката си същностна определеност хомогенната маса от икореномическа полезностност сама по себе си не е отдаване на познание и опит (което
определя равнището на полезностността), а онзи първоначален етер (по подобие на квантовия ваккум във физиката), стоящ в основата на икореномиката,
който в икореномическата дейност при различни формати на сгъстяване може
да се превръща в разнообразни (и вече качествено различни, хетерогенни)
икореномически форми, сред чиито първи стъпала е икореномическата полезностност. Това означава, че за даден общностен обхват от различни икономически единици (за всяка една от които е присъща различна мярка за икореномическа полезностност) е възможно да се изведе универсална усърдностна
единица, която авторът на енциклопедията нарича икореномически униконтин* (ecorenomic unicontinon) [съкратено от универсален континиум (universal continuum)], в частност една от неговите форми, която е творчески
икореномически униконтин. Тогава икономическите полезностности на различните икономически единици (на различните общностни икономически
единици, в т.ч. и на различните индивидуални икономически единици) могат
да бъдет сведени (и измерени) в еднакви творчески икореномически униконтини и по такъв начин техните икореномически полезностности (а чрез
тях и други производни на тях икореномически величини) да станат адитивно
съпоставими. От субстанциална гледна точка икореномическата полезностност
е разпредметена творческа икореномическа потенциалност (вж. икономическа
потенциалност [индивидуална продуктова]), а творческата икореномическата
потенциалност е уплътнена икореномическа полезностност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическата полезностност, трудовата икореномическа полезностност и физическата икореномическа полезностност като творческо-факторно-трансцентитален икореномически спeцифат
Според производствената икономическа факторност икореномическата
полезностност (на производствения икореномически фактор) U (xp) има статута на икореномическо съдържание (по-нататък по подразбиране означавана
само като икореномическа полезностност U ), а трудовата икореномическа
полезностност (на трудовия производствен икореномически фактор) U (lp ) и
физическата икореномическа полезностност (на трудовия производствен
икореномически фактор) U (hp) – на нейни взаимодействащи си икореномически форми (по-нататък по подразбиране означавани съответно само като
трудова икореномическа полезностност U (l ) и физическа икореномическа полезностност U (h) ), които са полезностно-факторни начини на съществуване
на икореномическата ценностност и си взаимодействат помежду си в икореномическото производство. В това им качество икореномическата ценностност, трудовата икореномическа ценностност и физическата икореномическа
ценностност образуват вид творческо-факторно-трансцентитален икореномически специфат* (creatively-factorly-transcentital ecorenomic specifate)
(вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа полезностност (което е
еманация на творческия икореномически униконтин) се трансформира в
двойка от видими на повърхността трудова икореномическа полезностност и
физическа икореномическа полезностност, които имат обща за тях икореномическа полезностност, означавана като факторно-специфатна икореномическа полезностност* (factor-specifatic ecorenomic utilitiness)
U = U (U (l ),U (h))
(обща полезностност на трудовата полезностност и физическата полезностност
в границите на творческо-факторно-трансцентиталния икореномически специфат). Една и съща икореномическа полезностност може да се прояви в различни комбинации от трудова икореномическа полезностност и физическа
икореномическа полезностност. Затова при непроменена величина на общата
да тях факторно-специфатна икореномическа полезностност съществува заместване между трудова и физическа икореномическа полезностност, като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
трансцентиталната
крива
на
безразличието
на
факторноспецифатната икореномическата полезностност* (transcentital indifference
curve of the factorly-specifatic ecorenomic utilitiness) ICU (фиг. 1). За целта се
въвеждат следните означения: U – икореномическа полезностност,
TU = TU (U (l ),U (h))
– обща факторно-специфатна икореномическа полезностност* (total
factor-specifatic ecorenomic utilitiness) като функция на трудовата икореномическа полезностност U (l ) и физическата икореномическа полезностност U (h),
MU l (U (l ),U (h)) =

∂ TU (U (l ),U (h))
∂U (l )

– пределна факторно-специфатна полезностност на трудовата икореномическа полезностност* (marginal factorly-specifatic utilitiness of the labour
ecorenomic utilitiness),
MU h (U (l ),U (h)) =

∂TU (U (l ),U (h))
∂U (h)

– пределна факторно-специфатна полезностност на физическата икореномическа полезностност* (marginal factorly-specifatic utiliti*ness of the
phisical ecorenomic utilitiness).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на физическата
икореномическа полезностност

U ( h)
ICU

U (l )

0

Количество на трудовата
икотехномическа полезностност
Фиг. 1. Трансцентитална крива на безразличието
на факторно-специфатната икореномическа полезностност

Трансформирането на общата факторно-специфатна икореномическа полезностност в трудова и физическа икореномическа полезностност се определя
като трансдендентално специфичностно опредметяване на факторноспецифатната икореномическа полезностност* (transcentital specificitical
objectification of the factorly-specifatic ecorenomic utilitiness) [то е разновидност
на специфичностното икореномическо опредметяване* (specificitical
ecorenomic objectification), както и на икореномическото опредметяване
изобщо]. Обратният процес на трансформиране на трудовата и физическата
икореномическа полезностност в обща факторно-специфатна икореномическа
полезностност, представен от функцията
TU = TU (U (l ),U (h)),
e трансденденталното специфичностно интензиониране на трудовата и
физическата икореномическа полезностност* (transcentital specificitical intensioning of the of the labour and phisical ecorenomic skill) [то е разновидност на
специфичностното икореномическо интензиониране* (specificitical
ecorenomic intensioning), както и на икореномическото интензиониране
изобщо].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на общата факторно-специфатна икореномическа полезностност
TU = TU (U (l ),U (h))

не се променя с движението на точка по факторно-трансцентиталната крива на
безразличието на факторно-специфатната икореномическа полезностност ICU
Затова уравнението на кривата ICU при дадено равнище на общата факторноспецифатна икореномическа полезностност е
TU (U (l ),U (h)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочената еднаква (постоянноа обща факторно-специфатна икореномическа полезностност
TU (U (l ),U (h)) = const.

С движението на точка по трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическата полезностност ICU , която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на
трудовата и физическата икореномическа полезностност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че една и съща обща факторно-специфатна икореномическа полезностност може да се отдаде при различни комбинации на трудова и физическа икореномическа полезностност обаче не означава, че при тях се
постига един и същ резултат (като икономически продукт).
При произволна промяна на количествата на трудовата и физическата
икореномическа полезностност (d U (l ), d U (h) (т.е. при движение на точка по
трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа полезностност ICU прирастът на функцията на общата факторно-

специфатна икореномическа полезностност е нейният пълен диференциал
d TU (U (l ),U (h)) =
= MU l (U (l ),U (h))d U (l ) + MU h (U (l ),U (h))d U (h)

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TU (U (l ),U (h)) =
=

∂ TU (U (l ),U (h))
∂U (l )

d U (l ) +

∂ TU (U (l ),U (h))
∂U (h)

d U (h).

Когато измененията в количествата на трудовата и физическата икореномическа полезностност се извършва в рамките на дадена трансцентитална крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа полезностност, диференциалният прираст на функцията на общата факторно-специфатна
икореномическа полезностност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в трудовата и физическата поикореномическа лезностност запазва непроменена тяхната обща факторно-специфатна икореномическа полезностност:
d TU (U (l ),U (h)) =
= MU l (U (l ),U (h))d U (l ) + MU h (U (l ),U (h))d U (h) = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на трудовата и физическата икореномическа полезностност*
(utilitiness-equivalent substitution of labour and phisical ecorenomic utilitiness). То
е ценностностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук
означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общата факторно-специфатна
икореномическа полезностност
MU l (U (l ),U (h))d U (l ) и MU h (U (l ),U (h))d U (h),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общата факторноспецифатна икореномическа полезностност, по отношение на която се конституира трансцентиталната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на трудовата
и физическата икореномическа полезностност* (marginal rate of the
utilitiness-equivalent substitution of labour and phisical ecorenomic utilitiness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRUSlh =
=−

d U (h)
d U (l )

=−

MU l (U (l ),U (h))

=

MU h (U (l ),U (h))

∂ TU (U (l ),U (h)) ∂ TU (U (l ),U (h))
:
.
∂U (l )
∂U (h)

[

]

Тя е отрицателна величина MRUSlh < 0 и е равна на отношението

d U ( h)

d U (l )
между двата диференциални прираста на количествата на трудовата и физическата икореномическа полезностност (единият от които е положителен, а
другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MU l (U (l ),U (h))
MU h (U (l ),U (h))

между пределните умения на трудовата и физическата икореномическа полезностност. Пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на
трудовото и физическата икореномическа полезностност MRUSlh < 0 показва
към определена точка от трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа полезностност ICU с колко характерни
единици трябва да се намали обемът на физическата икореномическа полезностност, което да позволи да се увеличи трудовата икореномическа полезностност с една характерна единица, така че тяхната обща факторно-специфатна
икореномическа полезностност да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилаганото от нея физическа икореномическа полезностност, като икономисаната от това обща икореномическа полезностност използва да разшири прилаганата от нея трудова икореномическа полезностност.
Функцията на общата факторно-специфатна икореномическа полезностност е
TU = TU (U (l ),U (h)).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе трансцентитална матрица на факторно-сецифатното икореномическа полезностностна О. Хесе* (Hesse transcentital matrix of the factorly-specifatic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic utilitiness) H (U ) lh която се състои от тези втори производни и е
изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на
О. Хесе):

 ∂ 2 TU (U (l ),U (h)) ∂ 2 TU (U (l ),U (h)) 


,
2

∂U (l )∂U (h) 
∂U (l )
H (U ) lh =  2
 > 0.
2
 ∂ TU (U (l ),U (h)) , ∂ TU (U (l ),U (h)) 
 ∂U (h)∂U (l )

∂U (h) 2



Включените в главния диагонал на факторната матрица на О. Хесе H (U ) lh
елементи с положителни значения
∂ 2 TU (U (l ),U (h))
∂U (l )

2

> 0,

∂ 2 TU (U (l ),U (h))
∂U (h)

2

>0

показват, че пределната факторно-специфатна полезностност на трудовата
икореномическа полезностност и пределната факторно-специфатна полезностност на физическата икореномическа полезностност се увеличават с нарастването на трудовата и физическата икореномическа полезностност. Това е законът за нарастващата пределна факторно-специфатна полезностност на
трудовата и физическата икореномическа полезностност* (law of the
marginal factorly-specifatic utilitiness increasing of of labour and phisical
ecorenomic utilitiness). Законът за нарастващата пределна икореномическа полезностност е друг израз на насищането при изчерпането на дадената икореномическа полезностност при нарастване на равнището на трудовата и
физическата икореномическа полезностност. Според този закон при постоянни
други условия с нарастването на количеството на трудовата икореномическа
полезностност или с нарастването на количеството на физическата икореномическа полезностност тяхната обща факторно-специфатна икореномическа
полезностност се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им
полезностности нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на физическата икореномическа полезностност, всяка следваща единица прираст на трудовата икореномическа полезностност изисква отдаването на все по-големи порции от общата факторноспецифатна икореномическа полезностност, както и при постоянно равнище
на трудовата икореномическа полезностност, всяка следваща единица прираст
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на физическата икореномическа полезностност също изисква отдаването на
все по-големи порции от общата факторно-специфатна икореномическа полезностност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (ecorenomic potentiality) (същото като потенциална икореномическа синергия) – общо понятие за икономическа потенциалност и икотехномическа потенциалност, но не и за двете
взети заедно в тяхното цялостно единство; свита (конвулсирана) икореномическа синергия* (ecorenomic synergy) [като икореномически свитък*
(ecorenomic resultant /convulation/)], намираща се в състояние на готовност да
бъде при необходимост целенасочено използвана в икореномическата
дейност на някаква възпроизводствена икономическа единица за създаването
на определено икореномическо благо (вж. икореномическа потенциалност
[индивидуална продуктова]) (вж. икореномическа дейност). При синергетично икореномическо кинетизиране* (synergetic ecorenomic kinetation) потенциалната икореномическа синергия (икореномическата потенциалност, икореномическият свитък) се преобразува в кинетична икореномическа синергия*
(kinetic ecorenomic synergy) [същото като икореномическа кинетичност*
(ecorenomic kineticality) и като икореномическа активност (вж. икореномическа дейност)] (подобно на отпускане на свита пружина). Потенциалната икореномическа синергия е формата или още външното състояние на потенциалната икореномическа енергия (последната в качеството й на икореномическо
съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния икореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната икореномическа
енергия е определяща, а потенциалната икореномическа синергия е решаваща.
Потенциалната икореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в икореномическото възпроизводство потенциална икореномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена икореномическа ентропия (вж. икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на икореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната икореномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната икореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния икореномически ингредиент (вж. синергетика). По аналогичен начин кинетичната икореномическа синергия (икореномическата кинетичност, икореномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната икореномическа енергия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(последната в качеството й на икореномическо съдържание [тя е и форма
(външно състояние) на кинетичния икореномически ингредиент]. {Потенциалната икореномическа енергия е икореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна
икореномическа система (вж. консервативна икономическа система) така че
тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние,
условно наречено нулево, и която е равна на икореномическата работа. Кинетичната икореномическа енергия е икореномическата енергия на движението на елементите на икореномическата система при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален икореномически ингредиент е синергетичен
кинетичен икореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост,
т.е. е синергетична икореномическа конвулвента* (synergetic ecorenomic
conevulvent), а синергетичният кинетичeн икореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален икореномически ингредиент, т.е. е синергетична икореномическа еволвента* (synergetic ecorenomic evolvent), така че
тук синергетичното икореномическо активиране (преходът от икореномическа
потенциалност към икореномическа активност) е процес на синергетично
икореномическо разтягане (synergetic ecorenomic evolsion); други синоними
на този процес са синергетична икореномическа екстензия* (synergetic
ecorenomic extension), синергетична икореномическа еволвулсия* (synergetic
ecorenomic evolvulsion), синергетична икореномическа деконвулсия* (synergetic ecorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на икореномическата потенциалност са (1) усвояващата икореномическа потенциалност* (assimilating ecorenomic potentiality) [входната икореномическа потенциалност* (input ecorenomic potentiality)] и (2) създаващата икореномическа потенциалност* (giving ecorenomic potentiality) [изходната икореномическа потенциалност* (output ecorenomic potentiality)].
Според общностния икореномически статут разновидности на икореномическата потенциалност са: (1) субтиикореномическата потенциалност*
(subtiecorenomic potentiality) [в т.ч. усвояващата субтиикореномическа потенциалност* (assimilating subtiecorenomic potentiality) и създаващата субтиикореномическа потенциалност* (giving subtiecorenomic potentiality)]; (2)
обтиикореномическата потенциалност* (obtiecorenomic potentiality) [в т.ч.
усвояващата
обтиикореномическа
потенциалност*
(assimilating
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiecorenomic potentiality) и създаващата обтиикореномическа потенциалност* (giving obtiecorenomic potentiality)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата потенциалност са:
(1) уницентиталната икореномическа потенциалност* (unicentital
ecorenomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща икореномическа
потенциалност* (unicentital assimilating ecorenomic potentiality) и уницентиталната създаваща икореномическа потенциалност* (unicentital giving
ecorenomic potentiality)};
(2) трансцентиталната икореномическа потенциалност* (transcentital ecorenomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща икореномическа потенциалност* (transcentital assimilating ecorenomic potentiality) и
трансцентиталната
създаваща
икореномическа
потенциалност*
(transcentital giving ecorenomic potentiality)};
(3) инцентиталната икореномическа потенциалност* (incentital
ecorenomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща икореномическа
потенциалност* (incentital assimilating ecorenomic potentiality) и инцентиталната създаваща икореномическа потенциалност* (incentital giving
ecorenomic potentiality)};
(4) центиталната икореномическа потенциалност* (centital
ecorenomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща икореномическа
потенциалност* (centital assimilating ecorenomic potentiality) и центиталната създаваща икореномическа потенциалност* (centital giving ecorenomic
potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната икореномическа потенциалност* (unimaking
ecorenomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща икореномическа
потенциалност* (unimaking assimilating ecorenomic potentiality) и унисъзидателната създаваща икореномическа потенциалност* (unimaking giving
ecorenomic potentiality)};
(2) съзидателната икореномическа потенциалност* (making
ecorenomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща икореномическа
потенциалност* (making assimilating ecorenomic potentiality) и съзидателната създаваща икореномическа потенциалност* (making giving ecorenomic
potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) изпълнителната икореномическа потенциалност* (implementary
ecorenomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвояваща икореномическа
потенциалност* (implementary assimilating ecorenomic potentiality) и изпълнителната създаваща икореномическа потенциалност* (implementary giving ecorenomic potentiality)};
(4) творческата икореномическа потенциалност* (creative ecorenomic
potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща икореномическа потенциалност* (creative assimilating ecorenomic potentiality) и творческата създаваща
икореномическа потенциалност* (creative giving ecorenomic potentiality)};
(5) работната икореномическа потенциалност* (working ecorenomic
potentiality) {в т.ч. работната усвояваща икореномическа потенциалност*
(working assimilating ecorenomic potentiality) и работната създаваща икореномическа потенциалност* (working giving ecorenomic potentiality)};
(6) сътворителната икореномическа потенциалност* (creating
ecorenomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща икореномическа
потенциалност* (creating assimilating ecorenomic potentiality) и сътворителната създаваща икореномическа потенциалност* (creating giving
ecorenomic potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икореномическата потенциалност са:
(1)
възпроизводствената
икореномическа
потенциалност*
(reproductional ecorenomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща
икореномическа потенциалност* (reproductional assimilating ecorenomic
potentiality) и възпроизводствената създаваща икореномическа потенциалност* (reproductional giving ecorenomic potentiality)};
(2) производствената икореномическа потенциалност* (production
ecorenomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща икореномическа
потенциалност* (production assimilating ecorenomic potentiality) и производствената създаваща икореномическа потенциалност* (production giving
ecorenomic potentiality)};
(3) разменната икореномическа потенциалност* (exchange ecorenomic
potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща икореномическа потенциалност*
(exchange assimilating ecorenomic potentiality) и разменната създаваща икореномическа потенциалност* (exchange giving ecorenomic potentiality)};
(4) разпределителната икореномическа потенциалност* (distribution
ecorenomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща икореномическа потенциалност* (distribution assimilating ecorenomic potentiality) и разпре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делителната създаваща икореномическа потенциалност* (distribution giving ecorenomic potentiality)};
(5) потребителната икореномическа потенциалност* (consumption
ecorenomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща икореномическа
потенциалност* (consumption assimilating ecorenomic potentiality) и потребителната създаваща икореномическа потенциалност* (consumption giving ecorenomic potentiality)};
(6) стопанствената икореномическа потенциалност* (proecorenomizing ecorenomic potentiality) {в т.ч. стопанствената усвояваща
икореномическа потенциалност* (proecorenomizing assimilating ecorenomic
potentiality) и стопанствената създаваща икореномическа потенциалност* (proecorenomizing giving ecorenomic potentiality)};
(7) следпроизводствената икореномическа потенциалност* (postproduction ecorenomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща
икореномическа потенциалност* (post-production assimilating ecorenomic
potentiality) и следпроизводствената създаваща икореномическа потенциалност* (post-production giving ecorenomic potentiality)};
(8) предипотребителната икореномическа потенциалност* (beforeconsumption ecorenomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната усвояваща
икореномическа потенциалност* (before-consumption assimilating ecorenomic
potentiality) и предипотребителната създаваща икореномическа потенциалност* (before-consumption giving ecorenomic potentiality)};
(9) посредническата икореномическа потенциалност* (intermediationary ecorenomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща икореномическа потенциалност* (intermediationary assimilating ecorenomic potentiality)
и
посредническата
създаваща
икореномическа
потенциалност*
(intermediationary giving ecorenomic potentiality)};
(10) бизнес икореномическа потенциалност* (business ecorenomic
potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща икореномическа потенциалност*
(business assimilating ecorenomic potentiality) и бизнес създаваща икореномическа потенциалност* (business giving ecorenomic potentiality)};
(11) алокативна икореномическа потенциалност* (allocative
ecorenomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща икореномическа потенциалност* (allocative assimilating ecorenomic potentiality) и алокативна
създаваща икореномическа потенциалност* (allocative giving ecorenomic
potentiality)}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (ecorenomic potentiality) (ки) –
във:
икореномическа потенциалност;
създаваща икореномическа потенциалност (вж. икореномическа потенциалност);
усвояваща икореномическа потенциалност (вж. икореномическа потенциалност).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРЕДМЕТНОСТ* (ecorenomic objectness) – вж. центитален икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРЕДМЕТНОСТ (ecorenomic objectness) (ки) – във:
икореномическа предметност (вж. центитален икореномически диспозат);
полезностностна икореномическа предметност (вж. полезностен центитален икореномически диспозат);
стойностностна икореномическа предметност (вж. стойностен центитален икореномически диспозат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПРИОИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
prioingredientality) (същото като икореномическа приоритетностна ингредиентност и съкратено от ингредиентна икореномическа приоритетност
и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна икореномическа приоритетност и икореномическа
ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
приоритетност на икореномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икореномическия субект и (2) съставните части на
икореномическия компонент. Икореномическата приоингредиентност е частен случай на икофорномическата приоингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата приоингредиентност към
понятието за икореномически приоингпредмет* (ecorenomic prioingthing)
(съкратено от приоритетностен ингредиентен икореномически предмет –
prioritical ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа
приоингредиентност* (primary ecorenomic prioingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа приоритетност*
(primary ingrediental ecorenomic priority) и първичната икореномическа инг219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентност* (primary ecorenomic ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане на икореномическата приоингредиентност към понятието за
приоингикореномика* (prioingecorenomy) (съкратено от приоритетностна
ингредиентна икореномика – prioritical ingrediental ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата икореномическа приоингредиентност* (organic ecorenomic
prioingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority) и органическата икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic
ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия приоингпредмет според
първичната икореномическа приоингредиентност

Първична икореномическа ингредиентност

Първична
икореномическа
приоингредиентност
(икореномически
приоингпредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
компонент

Икореномически
приокомпонент

Икореномически
типокомпонент

Икореномически
кокомпонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
приоингредиент

Икореномически
типоингредиент

Икореномически
коингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
приовход

Икореномически
типовход

Икореномически
ковход

Икореномически
изход

Икореномически
приоизход

Икореномически
типоизход

Икореномически
коизход

Икореномически
оператор

Икореномически
приооператор

Икореномически
типооператор

Икореномически
кооператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приоингикореномиката според органическата
икореномическа ингредиентност

Органическа икореномическа ингредиентност

Органическа
икореномическа
приоингредиентност
(приоингреномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикономика

Компонентна
икореномика

Компонентна
приоикореномика
(приокомпоикореномика)

Компонентна
типоикореномика
(типокомпоикореномика)

Компонентна
коикореномика
(кокомпоикореномика)

Ингредиентна
икореномика

Ингредиентна
приоикореномика
(приоингикореномика)

Ингредиентна
типоикореномика
(типоингикореномика)

Ингредиентна
коикореномика
(коингикореномика)

Входна
икореномика

Входна
приоикореномика
(приоинпутикореномика)

Входна
типоикореномика
(типоинпутикореномика)

Входна
коикореномика
(коинпутикореномика)

Изходна
икореномика

Изходна
приоикореномика
(приооутпутикореномика)

Изходна
типоикореномика
(типооутпутикореномика)

Изходна
коикореномика
(кооутпутикореномика)

Операторна
икореномика

Операторна
приоикореномика
(приотрансикореномика)

Операторна
типоикореномика
(типотрансикореномика)

Операторна
коикореномика
(котрансикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПРИОРИТЕТНТОСТ
(ecorenomic
/antecedenceness/) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа приоритетнтост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ
priosensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа приочувствителност.

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРИРОДА (ecorenomic nature) – същото като икореномическо естество.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРИРОДА (ecorenomic nature) (ки) – във:
икореномическа природа (същото като икореномическо естество);
типична икореномическа природа (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРОРЕНОМИКА* (ecorenomic prorenomy) – същото
като прореномика.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРОРЕНОМИКА (ecorenomic prorenomy) (ки) – във:
икореномическа прореномика (същото като прореномика);
неексреномическа икореномическа прореномика (вж. допълващи форми на реномиката);
нефиноническа икореномическа прореномика (вж. допълващи форми
на реномиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ (ecorenomic levelness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа равнищност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕАЛИЗИРАНОСТ (ecorenomic fulfilness) (ки) –
във:
външна икореномическа реализираност (вж. икореномическа действителност; икореномическа случайност; икореномически стохастит; икореномически субстантит);
вътешна икореномическа реализираност (вж. икореномическа действителност; икореномическа случайност; икореномически стохастит; икореномически субстантит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕАЛИЗУЕМОСТ (ecorenomic realizability) (ки) –
във:
външна икореномическа реализуемост (вж. икореномическа възможност; икореномическа действителност; икореномически посибитит; икореномически субстантит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна икореномическа реализуемост (вж. икореномическа възможност; икореномическа действителност; икореномически посибитит; икореномически субстантит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ (ecorenomic reality) (ки) – във:
външна икореномическа реалност (вж. икореномическа даденост);
вътрешна икореномическа реалност (вж. икореномическо естество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РЕЗОИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
resoingredientality) (същото като икореномическа резолвентна ингредиентност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и
икореномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1)
степените на подробност в структурирането на икореномическите предмети и
на техните разновидности и (2) съставните части на икореномическия компонент. Икореномическата резоингредиентност е частен случай на икофорномическата резоингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата резоингредиентност към
понятието за икореномически резоингпредмет* (ecorenomic resoingthing)
(съкратено от разрешаващ ингредиентен икореномически предмет –
resolving ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа резоингредиентност* (primary ecorenomic resoingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental resolving ecorenomic power) и първичната икореномическа ингредиентност* (primary ecorenomic ingredientality)]. От своя
страна органическото прилагане на икореномическата резоингредиентност
към понятието за резоингикореномика* (resoingecorenomy) (съкратено от разрешаваща ингредиентна икореномика – resolving ingrediental ecorenomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата икореномическа резоингредиентност* (organic
ecorenomic resoingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (organic ingrediental
resolving ecorenomic power) и органическата икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)].
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия резоингпредмет според
първичната икореномическа резоингредиентност

Първична икореномическа ингредиентност

Първична
икореномическа
резоингредиентност
(икореномически
резоингпредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
компонент

Икореномически
резокомпонент

Икореномически
тенкомпонент

Икореномически
ексокомпонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
резоингредиент

Икореномически
тенингредиент

Икореномически
ексоингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
резовход

Икореномически
тенвход

Икореномически
ексовход

Икореномически
изход

Икореномически
резоизход

Икореномически
тенизход

Икореномически
ексоизход

Икореномически
оператор

Икореномически
резооператор

Икореномически
теноператор

Икореномически
ексооператор
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоингикореномиката според органическата
икореномическа ингредиентност

Органическа икореномическа ингредиентност

Органическа
икореномическа
резоингредиентност
(резоингреномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикономика

Компонентна
икореномика

Компонентна
резоикореномика
(резокомпоикореномика)

Компонентна
теникореномика
(тенкомпоикореномика)

Компонентна
ексоикореномика
(ексокомпоикореномика)

Ингредиентна
икореномика

Ингредиентна
резоикореномика
(резоингикореномика)

Ингредиентна
теникореномика
(тенингикореномика)

Ингредиентна
ексоикореномика
(ексоингикореномика)

Входна
икореномика

Входна
резоикореномика
(резоинпутикореномика)

Входна
теникореномика
(тенинпутикореномика)

Входна
ексоикореномика
(ексоинпутикореномика)

Изходна
икореномика

Изходна
резоикореномика
(резооутпутикореномика)

Изходна
теникореномика
(теноутпутикореномика)

Изходна
ексоикореномика
(ексооутпутикореномика)

Операторна
икореномика

Операторна
резоикореномика
(резотрансикореномика)

Операторна
теникореномика
(тентрансикореномика)

Операторна
ексоикореномика
(ексотрансикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕЗОЛВЕНТНОСТ (ecorenomic resolventness) (ки) –
във:
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икореномическа резолвентност (същото като ингредиентна
разрешаваща икореномическа способност).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ (ecorenomic resopriority)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа резоприоритетност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ
resosensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа резочувствителност.

(ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИДЪЛБОЧИНА (ecorenomic rideepness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа ридълбочина.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
riingredientality) (същото като ингредиентна икореномическа зрелостна ингредиентност и съкратено от ингредиентна икореномическа зрялост и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и икореномическа ингредиентност
и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икореномиката и на нейните разновидности (както и на икореномическите предмети и на техните разновидности) и (2) съставните части на
икореномическия компонент. Икореномическата риингредиентност е частен
случай на икофорномическата риингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата риингредиентност към
понятието за риикореномически ингпредмет* (riecorenomic ingthing) (съкратено от зрелостен ингредиентен икореномически предмет – ripeness
ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа риингредиентност* (primary ecorenomic riingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary ingrediental
ecorenomic ripeness) и първичната икореномическа ингредиентност*
(primary ecorenomic ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане
на икореномическата риингредиентност към понятието за ингриикореномика* (ingriecorenomy) (съкратено от зрелостна ингредиентна икореномика –
ripeness ingrediental ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата икореномическа риингре227
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентност* (organic ecorenomic riingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental
ecorenomic ripeness) и органическата ингредиентна икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)].
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия ингпредмет според първичната
икореномическа риингредиентност

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първична
икореномическа
риингредиентност
(риикореномически
ингпредмет)

Първична икореномическа
ингредиентност
Икореномически
компонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
изход

Икореномически
оператор

Риикореномически
предмет

Риикореномически
компонент

Риикореномически
ингредиент

Риикореномически
вход

Риикореномически
изход

Риикореномически
оператор

Икореприномически
предмет

Икореприномически
компонент

Икореприномически
ингредиент

Икореприномически
вход

Икореприномически
изход

Икореприномически
оператор

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
компонент

Икоредевеномически
ингредиент

Икоредевеномически
вход

Икоредевеномически
изход

Икоредевеномически
оператор
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на ингриикореномикато според органическата икореномическа
риингредиентност

Органическа ингредиентна
икореномическа зрялост

Органическа
икореномическа
риингредиентност
(ингрикореномика)

Органическа икореномическа ингредиентност
Икореномически
компонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
изход

Икореномически
оператор

Риикореномика

Компонентна
риикореномика

Ингредиентна
риикореномика

Входна
риикореномика

Изходна
риикореномика

Операторна
риикореномика

Икореприномика

Компонентна
икореприномика

Ингредиентна
икореприномика

Входна
икореприномика

Изходна
икореприномика

Операторна
икореприномика

Икоредевеномика

Компонентна
икоредевеномика

Ингредиентна
икоредевеномика

Входна
икоредевеномика

Изходна
икоредевеномика

Операторна
икоредевеномика

ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ (ecorenomic riposition) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа рипозиция.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИПРИОРИТЕТНОСТ (ecorenomic ripriority) (ки) –
във:
ингредиентна икореномическа риприоритетност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (ecorenomic riresolventness)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа риразрешителност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (ecorenomic risensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа ричувствителност.
230

1195

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СЕНСИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
sensiingredientality) (същото като икореномическа сенситивна ингредиентност и съкратено от ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен
икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и икореномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните въздействия и (2) съставните части на икореномическия
компонент. Икореномическата сенсиингредиентност е частен случай на икофорномическата сенсиингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата сенсиингредиентност към
понятието за икореномически сенсиингпредмет* (ecorenomic sensiingthing)
(съкратено от сенситивностен ингредиентен икореномически предмет –
sensitivitical ingrediental ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа
сенсиингредиентност* (primary ecorenomic sensiingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecorenomic sensitivity) и първичната икореномическа ингредиентност* (primary ecorenomic ingredientality)].
От своя страна органическото прилагане на икореномическата сенсиингредиентност към понятието за сенсиингикореномика* (sensiingecorenomy)
(съкратено от сенситивностна ингредиентна икореномика – sensitivitical
ingrediental ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата икореномическа сенсиингредиентност* (organic ecorenomic sensiingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност*
(organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity) и органическата икореномическа ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality)].
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File: от ИКОПРИНОМИКА
до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия сенсиингпредмет според
първичната икореномическа сенсиингредиентност

Първична икореномическа ингредиентност

Първична
икореномическа
сенсиингредиентност
(икореномически
сенсиинг
предмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност

Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
компонент

Икореномически
сенсикомпонент

Икореномически
фундкомпонент

Икореномически
конструкомпонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
сенсиингредиент

Икореномически
фундингредиент

Икореномически
конструингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
сенсивход

Икореномически
фундвход

Икореномически
конструвход

Икореномически
изход

Икореномически
сенсиизход

Икореномически
фундизход

Икореномически
конструизход

Икореномически
оператор

Икореномически
сенсиоператор

Икореномически
фундоператор

Икореномически
конструоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсиингикореномиката според органическата
икореномическа ингредиентност

Органическа икореномическа ингредиентност

Органическа
икореномическа
сенсиингредиентност
(сенсиингикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикономика

Компонентна
икореномика

Компонентна
сенсиикореномика
(сенсикомпоикореномика)

Компонентна
фундикореномика
(фундкомпоикореномика)

Компонентна
конструикореномика
(конструкомпоикореномика)

Ингредиентна
икореномика

Ингредиентна
сенсиикореномика
(сенсиингикореномика)

Ингредиентна
фундикореномика
(фундингикореномика)

Ингредиентна
коикореномика
(конструингикореномика)

Входна
икореномика

Входна
сенсиикореномика
(сенсиинпутикореномика)

Входна
фундикореномика
(фундинпутикореномика)

Входна
конструикореномика
(конструинпутикореномика)

Изходна
икореномика

Изходна
сенсиикореномика
(сенсиоутпутикореномика)

Изходна
фундикореномика
(фундоутпутикореномика)

Изходна
конструикореномика
(конструоутпутикореномика)

Операторна
икореномика

Операторна
сенсиикореномика
(сенситрансикореномика)

Операторна
фундикореномика
(фундтрансикореномика)

Операторна
коикореномика
(конструтрансикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИДЪЛБОЧИНА (ecorenomic setideepness) (ки) –
във:
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икореномическа сетидълбочина.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ (ecorenomic setiripeness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа сетизрялост.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СЕТИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
setiingredientality) (същото като икореномическа отделимостна ингредиентност и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и икореномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икореномиката и (2) съставните части на икореномическия
компонент. Икореномическата сетиингредиентност е частен случай на икофорномическата сетиингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата сетиингредиентност към
понятието за икореномически ингсетипредмет* (ecorenomic ingsetithing)
(съкратено от ингредиентен сетитен икореномически предмет –
ingrediental sеtited ecorenomic thing) (сетитен = отделимостен) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
икореномическа
сетиингредиентност*
(primary
ecorenomic
statiingredientality), която е комбинация от първичната икореномическа ингредиентност* (primary ecorenomic ingredientality) и първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental ecorenomic
severality)]. От своя страна органическото прилагане на икореномическата
сетиингредиентност
към
понятието
за
ингсетиикореномика*
(ingsetiecorenomy) (съкратено ингредиентна сетитна икореномика –
ingrediental setited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата икореномическа сетиингредиентност* (organic economic statiingredientality), която е комбинация от
органическата икореномическа ингредиентност* (organic economic
ingredientality) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental economic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия ингсетипредмет според първичната
икореномическа сетиингредиентност

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
икореномическа
сетиингредиентност
(икореномически
ингсетипредмет)

Първична икореномическа ингредиентност

ИкореИкореИкореИкореИкореномически номически
номически номически номически
компоингревход
изход
оператор
нент
диент

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
сетикомпонент

Икореномически
сетиингредиент

Икореномически
сетивход

Икореномически
сетиизход

Икореномически
сетиоператор

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
инсепакомпонент

Икореномически
инсепаингредиент

Икореномически
инсепавход

Икореномически
инсепаизход

Икореномически
инсепаоператор

Икореномически
сепапредмет

Икореномически
сепакомпонент

Икореномически
сепаингредиент

Икореномически
сепавход

Икореномически
сепаизход

Икореномически
сепаоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на ингсетиикореномиката според органическата икореномическа
сетиингредиентност

Органическа ингредиентна
икореномическа отделимост

Органическа
икореномическа
сетиингредиентност
(ингсетиикореномика)

Органическа икореномическа ингредиентност
Компонентна
икореномика

Ингредиентна
икореномика

Входна
икореномика

Изходна
икореномикаа

Операторна
икореномика

Сетиикореномика

Компонентна
сетиикореномика

Ингредиентна
сетиикореномика

Входна
сетиикореномика

Изходна
сетиикореномика

Операторна
сетиикореномика

Инсепаикореномика

Компонентна
инсепаикореномика

Ингредиентна
инсепаикореномика

Входна
инсепаикореномика

Изходна
инсепаикореномика

Операторна
инсепаикореномика

Сепаикореномика

Компонентна
сепаикореномика

Ингредиентна
сепаикореномика

Входна
сепаикореномика

Изходна
сепаикореномика

Операторна
сепаикореномика

ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИПОЗИЦИЯ (ecorenomic setiposition) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа сетипозиция.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (ecorenomic setiresolventness) (ки) – във:
икореномическа сетиразрешителност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ
setisensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа сетичувствителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ (ecorenomic reliability) (ки) – във:
външна икореномическа сигурност (надеждност) (вж. икореномическа
необходимост; икореномическа действителност; икореномически индистит;
икореномически субстантит);
вътрешна икореномическа сигурност (надеждност) (вж. икореномическа необходимост; икореномическа действителност; икореномически индистит; икореномически субстантит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (ecorenomic force) (ки) – във:
работна трудова икореномическа сила (същото като интегрален работен
трудов производствен икореномически фактор);
работна трудова производствена икореномическа сила (същото като интегрален работен трудов производствен икореномически фактор);
работна факторна икореномическа сила (същото като интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен производствен икореномически фактор);
работна физическа икореномическа сила (същото като интегрален работен физически производствен икореномически фактор);
работна физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален работен физически производствен икореномически фактор);
съзидателна трудова икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателна трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателна факторна икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателна факторна производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателна физическа икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор);
съзидателна физическа производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор);
творческа трудова икореномическа сила (същото като интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор);
творческа факторна икореномическа сила (същото като интегрален
творчески производствен икореномически фактор);
творческа факторна производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески производствен икореномически фактор);
творческа физическа икореномическа сила (същото като интегрален
творчески физически производствен икореномически фактор);
творческа физическа производствена икореномическа сила (същото като
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор);
трудова икореномическа сила (същото като интегрален трудов производствен икореномически фактор);
трудова производствена икореномическа сила (същото като интегрален
трудов производствен икореномически фактор);
факторна икореномическа сила (същото като интегрален производствен
икореномически фактор);
факторна производствена икореномическа сила (същото като интегрален
производствен икореномически фактор);
физическа икореномическа сила (същото като интегрален физически производствен икореномически фактор);
физическа производствена икореномическа сила (същото като интегрален
физически производствен икореномически фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (ecorenomic system) (*) – обобщаващо
понятие за отразен в човешкото съзнание (индивидуално, групово или обществено) икореномически обект (икореномическо явление или процес), обикновено разглеждан (интерпретиран) като множество от икореномически компоненти (в т.ч. икореномически елементи и икореномически връзки), свързани
помежду си в определено единство или цялостност (вж. икономическа емерджентност). Тя е проективно икореномическо отражение (projective
ecorenomic reverberation /reflection/) на икореномическия обект в човешкото
съзнание, не съществува обективно, служи като инструмент на човешкото
познание и е гносеологично понятие. Даден икореномически обект е единствен, но той може да има различни отражения в съзнанието в зависимост от обхвата и характера на отразяването и затова на него да съответствува съвкупност от нееднакви икореномически системи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (ecorenomic system) (ки) – във:
икореномическа система;
ингредиентна критериална икореномическа система (вж. ингредиентен икореномически критерий).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЛУЧАЙНОСТ (ecorenomic accident), предметна
икореномическа случайност, (*) – такова положение в икореномическата
действителност, което е обусловено от стечението на външните за икореномическите предмети (в т.ч. за икореномическите обекти, икореномическите
системи, икореномическите явления, икореномическите процеси и т.н.) обстоятелства, за разлика от икореномическата необходимост, която е обусловена от тяхната вътрешна природа; това, което може да бъде и може да не бъде
по отношение на икореномическите предмети, в отличие от икореномическата
необходимост, която обезателно трябва да се осъществи; общо понятие за икономическа случайност и икотехномическа случайност, които са негови разновидности (то е или икономическа случайност, или икотехномическа случайност, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика).
Разновидности на икореномическата случайност са обектната икореномическа случайност (случайността при икореномическия обект) и системната
икореномическа случайност (случайността при икореномическата система).
Вж. икономически закон и икономическа бифуркация.
Икореномическата случайност изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икореномическата истинност (вж. фиг.
1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа случайност и нейното място при характеризирането и верифицирането
на икореномическата истинност

Първо. Икореномическата случайност е външна достижимот* (external
attainability) (външно-присъща достижимост) [или още външна икореномическа достижимост* (external ecorenomic fattainability), което е вид външна
страна] на икореномическата вероятностност, така че е външна страна на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическата вероятностност, докато икореномическата възможност е
вътрешна достижимост* (internal attainability) [или още вътрешна икореномическа достижимост* (internal ecorenomic attainability), която е вид вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата възможност е вътршна страна на икореномическата вероятностност. Икореномическата случайност е начин на извеждане на икореномическата възможност [накратко – начин на икореномическо извеждане* (ecorenomic
outgoing mode)], където икореномическата вероятностност се разглежда като
диалектическо единство на икореномическа възможност и икореномическа
случайност. Икореномическата случайност е случайност на икореномическия
предмет (и случайност на възможността на икореномическия предмет). Икореномическата възможност и икореномическата случайност са категории на достижимостта на икореномическия предмет* (attainability of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази достижимост. Икореномическата възможност се снема в икореномическата случайност: икореномическата случайност е икореномическата възможност в снет вид. Икореномическата случайност е скрита в икореномическата възможност, а икореномическата възможност [която е първичната (примитивната) и определящата достижимост на икореномическия предмет] се
разкрива чрез икореномическата случайност [която е вторичната (производната) и решаващата достижимост икореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Второ. Икореномическата случайност е и външно изискване* (external
requirement) (външно-присъщо изискване) [или още външно икореномическо
изискване* (external ecorenomic requirement), което е вид външна страна] на
икореномическия предмет, така че е външна страна на икореномическата закономерност, докато икореномическата необходимост е вътрешно изискване* (internal requirement) [или още вътрешно икореномическо изискване*
(internal ecorenomic requirement), която е вид вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата необходимост е вътрешна страна на
икореномическата закономерност. Икореномическата случайност е начин на
изолиране (на сепариране) на икореномическата необходимост [накратко –
начин на икореномическо изолиране* (ecorenomic separation mode)], където
икореномическата закономерност се разглежда като диалектическо единство на икореномическа необходимост и икореномическа случайност. Икореномическата случайност е случайност на икореномическия предмет (и случайност на необходимостта на икореномическия предмет). Икореномическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимост и икореномическата случайност са категории на изискването
на икореномическия предмет* (requirement of the ecorenomic thing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на това
изискване. Икореномическата необходимост се снема в икореномическата
случайност: икореномическата случайност е икореномическата необходимост
в снет вид. Икореномическата случайност е скрита в икореномическата необходимост, а икореномическата необходимост [която е първичната (примитивната) и определящата закономерност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата случайност [която е вторичната (производната) и
решаващата закономерност икореномическия предмет].
Трето. Икореномическата случайност е още и външна реализираност*
(external fulfilness) (външно-присъща реализираност) [или още външна икореномическа реализираност* (external ecorenomic fulfilness), което е вид
външна страна] на икореномическата осъщественост, така че е външна страна на икореномическата осъщественост, докато икореномическата действителност е вътрешна реализираност* (internal fulfilness) [или още вътрешна
икореномическа реализираност* (internal ecorenomic fulfilness), която е вид
вътрешна страна] на икореномическия предмет, така че икореномическата
действителност е вътрешна страна на икореномическата осъщественост. Икореномическата случайност е начин на създаване на икореномическата необходимост [накратко – начин на икореномическо създаване* (ecorenomic
creating mode)], където икореномическата осъщественост се разглежда като
диалектическо единство на икореномическа действителност и икореномическа
случайност. Икореномическата случайност е случайност на икореномическия
предмет (и случайност на действителността на икореномическия предмет).
Икореномическата действителност и икореномическата случайност са категории на реализираността на икореномическия предмет* (fulfilness of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икореномическата действителност се
снема в икореномическата случайност: икореномическата случайност е икореномическата действителност в снет вид. Икореномическата случайност е скрита в икореномическата действителност, а икореномическата действителност
[която е първичната (примитивната) и определящата реализираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата случайност [която е
вторичната (производната) и решаващата реализираност икореномическия
предмет].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата случайност са (1) икореномическата квалислучайност* (ecorenomic
qualiaccident) и (2) икореномическата квантислучайност* (ecorenomic
quantiaccident). Според общностния икореномически статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтислучайност* (ecorenomic
subtiaccident) [в т.ч. икореномическата субтиквалислучайност* (ecorenomic
subtiqualiaccident)
и
икореномическата
субтиквантислучайност*
(ecorenomic subtiquantiaccident)] и (2) икореномическата обтислучайност*
(ecorenomic obtiaccident) [в т.ч. икореномическата обтиквалислучайност*
(ecorenomic obtiqualiaccident) и икореномическата обтиквантислучайност*
(ecorenomic obtiquantiaccident)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата случайност са:
(1) трансцентитална икореномическа случайност* (transcentital
ecorenomic accident) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалислучайност* (transcentital ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α)
трансцентитална икореномическа субтиквалислучайност* (transcentital
ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквалислучайност* (transcentital ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) трансцентитална икореномическа квантислучайност* (transcentital ecorenomic
quantiaccident) [към която се числят (α) трансцентитална икореномическа
субтиквантислучайност* (transcentital ecorenomic subtiquantiaccident) и (β)
трансцентитална икореномическа обтиквантислучайност* (transcentital
ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(2) инцентитална икореномическа случайност* (incentital ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалислучайност*
(incentital ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) инцентитална
икореномическа
субтиквалислучайност*
(incentital
ecorenomic
subtiqualiaccident) и (β) инцентитална икореномическа обтиквалислучайност* (incentital ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) инцентитална икореномическа квантислучайност* (incentital ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквантислучайност*
(incentital ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) инцентитална икореномическа обтиквантислучайност* (incentital ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(3) центитална икореномическа случайност* (centital ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) центитална икореномическа квалислучайност* (centital
ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) центитална икореноми243
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа субтиквалислучайност* (centital ecorenomic subtiqualiaccident) и (β)
центитална икореномическа обтиквалислучайност* (centital ecorenomic
obtiqualiaccident)] и (б) центитална икореномическа квантислучайност*
(centital ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквантислучайност*
(centital
ecorenomic
subtiquantiaccident) и (β) центитална икореномическа обтиквантислучайност* (centital ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(4) уницентитална икореномическа случайност* (unicentital ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалислучайност*
(unicentital ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) уницентитална
икореномическа
субтиквалислучайност*
(unicentital
ecorenomic
subtiqualiaccident) и (β) уницентитална икореномическа обтиквалислучайност* (unicentital ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) уницентитална икореномическа квантислучайност* (unicentital ecorenomic quantiaccident) [към
която се числят (α) уницентитална икореномическа субтиквантислучайност* (unicentital ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) уницентитална
икореномическа
обтиквантислучайност*
(unicentital
ecorenomic
obtiquantiaccident)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата случайност са:
(1) унисъзидателна икореномическа случайност* (unimaking ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалислучайност*
(unimaking ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) унисъзидателна
икореномическа
субтиквалислучайност*
(unimaking
ecorenomic
subtiqualiaccident) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквалислучайност* (unimaking ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) унисъзидателна икореномическа квантислучайност* (unimaking ecorenomic quantiaccident) [към
която се числят (α) унисъзидателна икореномическа субтиквантислучайност* (unimaking ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) унисъзидателна
икореномическа
обтиквантислучайност*
(unimaking
ecorenomic
obtiquantiaccident)]};
(2) съзидателна икореномическа случайност* (making ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалислучайност* (making
ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквалислучайност* (making ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) съзидателна икореномическа обтиквалислучайност* (making ecorenomic
obtiqualiaccident)] и (б) съзидателна икореномическа квантислучайност*
244
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквантислучайност*
(making
ecorenomic
subtiquantiaccident) и (β) съзидателна икореномическа обтиквантислучайност* (making ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(3) изпълнителна икореномическа случайност* (implementationary
ecorenomic accident) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалислучайност* (implementationary ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α)
изпълнителна икореномическа субтиквалислучайност* (implementationary
ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквалислучайност* (implementationary ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) изпълнителна икореномическа квантислучайност* (implementationary ecorenomic
quantiaccident) [към която се числят (α) изпълнителна икореномическа
субтиквантислучайност* (implementationary ecorenomic subtiquantiaccident)
и
(β )
изпълнителна
икореномическа
обтиквантислучайност*
(implementationary ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(4) творческа икореномическа случайност* (creative ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) творческа икореномическа квалислучайност* (creative
ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) творческа икореномическа
субтиквалислучайност* (creative ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) творческа икореномическа обтиквалислучайност* (creative ecorenomic
obtiqualiaccident)] и (б) творческа икореномическа квантислучайност*
(creative ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантислучайност* (creative ecorenomic subtiquantiaccident)
и (β) творческа икореномическа обтиквантислучайност* (creative
ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(5) работна икореномическа случайност* (working ecorenomic accident)
{в т.ч. (а) работна икореномическа квалислучайност* (working ecorenomic
qualiaccident) [към която се числят (α) работна икореномическа субтиквалислучайност* (working ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) работна икореномическа обтиквалислучайност* (working ecorenomic obtiqualiaccident)] и
(б) работна икореномическа квантислучайност* (working ecorenomic
quantiaccident) [към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантислучайност* (working ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) работна
икореномическа обтиквантислучайност* (working ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(6) сътворителна икореномическа случайност* (performing ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалислучайност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(performing ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) сътворителна
икореномическа
субтиквалислучайност*
(performing
ecorenomic
subtiqualiaccident) и (β) сътворителна икореномическа обтиквалислучайност* (performing ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) сътворителна икореномическа квантислучайност* (performing ecorenomic quantiaccident) [към
която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквантислучайност* (performing ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) сътворителна
икореномическа
обтиквантислучайност*
(performing
ecorenomic
obtiquantiaccident)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата случайност са:
(1) усвоявана икореномическа случайност* (assimilated ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалислучайност* (assimilated
ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквалислучайност* (assimilated ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалислучайност* (assimilated ecorenomic
obtiqualiaccident)] и (б) усвоявана икореномическа квантислучайност*
(assimilated ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквантислучайност*
(assimilated
ecorenomic
subtiquantiaccident) и (β) усвоявана икореномическа обтиквантислучайност* (assimilated ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(2) създавана икореномическа случайност* (gived ecorenomic accident)
{в т.ч. (а) създавана икореномическа квалислучайност* (gived ecorenomic
qualiaccident) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквалислучайност* (gived ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) създавана икореномическа обтиквалислучайност* (gived ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б)
създавана
икореномическа
квантислучайност*
(gived
ecorenomic
quantiaccident) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквантислучайност* (gived ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) създавана икореномическа
обтиквантислучайност*
(gived
ecorenomic
obtiquantiaccident)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата случайност са:
(1) сустатитна икореномическа случайност* (sustatitic ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалислучайност*
(sustatitic ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквалислучайност* (sustatitic ecorenomic subtiqualiaccident)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и (β) сустатитна икореномическа обтиквалислучайност* (sustatitic
ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) сустатитна икореномическа квантислучайност* (sustatitic ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантислучайност* (sustatitic ecorenomic
subtiquantiaccident) и (β) сустатитна икореномическа обтиквантислучайност* (sustatitic ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(2) субстатна икореномическа случайност* (substatum ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалислучайност* (substatum
ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквалислучайност* (substatum ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) субстатна икореномическа обтиквалислучайност* (substatum ecorenomic
obtiqualiaccident)] и (б) субстатна икореномическа квантислучайност*
(substatum ecorenomic quantiaccident) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквантислучайност*
(substatum
ecorenomic
subtiquantiaccident) и (β) субстатна икореномическа обтиквантислучайност* (substatum ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(3) запасова икореномическа случайност* (stock ecorenomic accident) {в
т.ч. (а) запасова икореномическа квалислучайност* (stock ecorenomic
qualiaccident) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквалислучайност* (stock ecorenomic subtiqualiaccident) и (β) запасова икореномическа обтиквалислучайност* (stock ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) запасова икореномическа квантислучайност* (stock ecorenomic quantiaccident)
[към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантислучайност*
(stock ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) запасова икореномическа обтиквантислучайност* (stock ecorenomic obtiquantiaccident)]};
(4) сустатантна икореномическа случайност* (sustatantal ecorenomic
accident) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалислучайност*
(sustatantal ecorenomic qualiaccident) [към която се числят (α) сустатантна
икореномическа
субтиквалислучайност*
(sustatantal
ecorenomic
subtiqualiaccident) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалислучайност* (sustatantal ecorenomic obtiqualiaccident)] и (б) сустатантна икореномическа квантислучайност* (sustatantal ecorenomic quantiaccident) [към
която се числят (α) сустатантна икореномическа субтиквантислучайност* (sustatantal ecorenomic subtiquantiaccident) и (β) сустатантна икореномическа
обтиквантислучайност*
(sustatantal
ecorenomic
obtiquantiaccident)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСУБСТАНЦИЯ* (ecorenomic specisubstance)
– вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСУБСТАНЦИЯ (ecorenomic specisubstance)
(ки) – във:
икореномическа специсубстанция (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типична икореномическа специсубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СПЕЦИСУПЕРСТАНТА*
(ecorenomic
specisuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСУПЕРСТАНТА (ecorenomic specisuperstant) (ки) – във:
икореномическа специсуперстанта (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типична икореномическа специсуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСЪЩНОСТ* (ecorenomic speciessence) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСЪЩНОСТ (ecorenomic speciessence) (ки) –
във:
икореномическа специсъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа специсъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИФЕНОСТ* (ecorenomic specipheness) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic speciworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ (ecorenomic power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща икореномическа способност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИДЪЛБОЧИНА (ecorenomic statideepness)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа статидълбочина.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЗРЯЛОСТ (ecorenomic statiripeness) (ки) –
във:
ингредиентна икореномическа статизрялост.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СТАТИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(ecorenomic
statiingredientality) (същото като икореномическа статитна ингредиентност и съкратено от ингредиентен икореномически статут и икореномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и икореномическа ингредиентност и по
този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във икореномиката и (2) съставните части на икореномическия компонент. Икореномическата статиингредиентност е частен случай на икофорномическата статиингредиентност.
Първичното прилагане на икореномическата статиингредиентност
към понятието за икореномически ингстатипредмет* (ecorenomic
ingstatithing) (съкратено от ингредиентен статитен икореномически предмет – ingrediental statited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната икореномическа
статиингредиентност* (primary ecorenomic statiingredientality), която е комбинация от първичната икореномическа ингредиентност* (primary
ecorenomic ingredientality) и първичния ингредиентен икореномически статут* (primary ingrediental ecorenomic statute)]. От своя страна органическото
прилагане на икореномическата статиингредиентност към понятието за ингстатиикореномика* (ingstatiecorenomy) (съкратено ингредиентна статитна икореномика – ingrediental statited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
икореномическа
статиингредиентност*
(organic
ecorenomic
statiingredientality), която е комбинация от органическата икореномическа
ингредиентност* (organic ecorenomic ingredientality) и органическия ингредиентен икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия ингстатипредмет според първичната
икореномическа статиингредиентност

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
икореномическа
статиингредиентност
(икореномически
ингстатипредмет)

Първична икореномическа ингредиентност
Икореномически
компонент

Икореномически
ингредиент

Икореномически
вход

Икореномически
изход

Икореномически
оператор

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Статитен
икореномически
компонент

Статитен
икореномически
ингредиент

Статитен
икореномически
вход

Статитен
икореномически
изход

Статитен
икореномически
оператор

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

Субститивен
икореномически
компонент

Субститивен
икореномически
ингредиент

Субсти
тивен
икореномически
вход

Субститивен
икореномически
изход

Субситтивен
икореномически
оператор

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Обективен
икореномически
компонент

Обективен
икореномически
ингредиент

Обективен
икореномически
вход

Обективен
икореномически
изход

Обективен
икореномически
оператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Обситивен
икореномически
компонент

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Субективен Субективен
Субективен Субективен Субективен
икореноикореноикореноикореноикореномически
мически
мически
мически
мически
компоингревход
изход
оператор
нент
диент

В това число:
Икореномически
сепаревербат
(икореномически
сепасубтипредмет)
(субективен
икореномически
сепапредмет)
(икореномическа
система)

Системен
икореномически
компонент

Обситивен
икореномически
ингредиент

Системен
икореномически
ингредиент

251

Обситивен
икореномически
вход

Системен
икореномически
вход

1216

Обситивен
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оператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на ингстатиикореномиката според органическата икореномическа
статиингредиентност

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
икореномическа
статиингредиентност
(ингстатиикореномика)

Органическа икореномическа ингредиентност
Компонентна
икореномика

Ингредиентна
икореномика

Входна
икореномика

Изходна
икореномика

Операторна
икореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Компонентна
статиикореномика

Ингредиентна
статиикореномика

Входна
статиикореномика

Изходна
статиикореномика

Операторна
статиикореномика

Субститивна
икореномика
(субстиикореномика)

Компонентна
субстиикореномика

Ингредиентна
субстиикореномика

Входна
субстиикореномика

Изходна
субстиикореномика

Операторна
субстиикореномика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Компонентна
обтиикореномика

Ингредиентна
обтиикореномика

Входна
обтиикореномика

Изходна
обтиикореномика

Операторна
обтиикореномика

Обситивна
икореномика
(обсиикореномика)

Компонентна
обсиикореномика

Ингредиентна
обсиикореномика

Входна
обсиикореномика

Изходна
обсиикореномика

Операторна
обсиикореномика

Субективна
икореномика
(субтиикореномика)

Компонентна
субтиикореномика

Ингредиентна
субтиикореномика

Входна
субтиикореномика

Изходна
субтиикореномика

Операторна
субтиикореномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В това число:
Сепасубективна
икореномика
(сепасубтиикореномика)
(системна
икореномика)
(систикореномика)

Компонентна
системна
икореномика
(компосистикореномика)

Ингредиентна
системна
икореномика
(ингсистикореномика)

Входна
системна
икореномика
(инпутсистикореномика)

Изходна
системна
икореномика
(оутпутсистикореномика)

Операторна
системна
икореномика
(транссистикореномика)

ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИОТДЕЛИМОСТ (ecorenomic statiseverality)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа статиотделимост.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИПОЗИЦИЯ (ecorenomic statiposition) (ки) –
във:
ингредиентна икореномическа статипозиция.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ (ecorenomic statipriority)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа статиприоритетност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (ecorenomic statiresolventness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа статиразрешителност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ
statisensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа статичувствителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ* (ecorenomic valueness) (подразбирана като стопанствена икореномическа стойностност) (съкратено от
сметен икореномически трансцентит), стойностност на стопанствения
икореномически запас, (*) – общо понятие за икономическа стойност (подразбирана като стопанствена икономическа стойност) (като сметен икономически трансцентит) и икотехномическо усилие (подразбирано като стопанствено икотехномическо усилие) (като сметен икотехномически трансцентит), които са нейни разновидности (то е или икономическа стойностност,
или икотехномическо усилие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) и които като двойка образуват стойностен трансцентитен икореномически диспозат* (value centitary ecorenomic disposate) [последното същото като стойностен трансцентитен икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат)]; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) и стопанствено (производствено или
потребително) използван (отдаван или опредметяван) от някакъв стопанствен икореномически запас обективно-необходим създаващ или усвояващ работен икореномически интерес (подразбиран като създаващ или усвояващ
работен стопанствен икореномически интерес) (последната като форма на
съществуване на създаваща или усвояваща работна стопанствена икореномическа енергия) при осъществяването на работна икореномическа
дейност (на работна икореномическа активност) [тук създаващият или усвояващият работен икореномически интерес е общо понятие за създаващ или
усвояващ работен икономически интерес (подразбиран като създаващ или
усвояващ работен стопански икономически интерес) (вж. икономически
интерес) и създаващ или усвояващ работен икотехномически интерес
(подразбиран като създаващ или усвояващ творчески стопански икотехномически интерес)]. Икономическата оценка, която общностната единица дава
на икотехномическото усилие (зависеща от степента, с която според икономическата единица запасът удовлетворява някакви потребности, и от степента на
вложената стойностност) е стойността на икономическия запас. В този
контекст икотехномическатото усилие има технологична природа (то е понятие на икотехномиката, на технологичената сфера в условията на икономиката), а стойността на икономическия запас – идеално-оценъчна (в т.ч. и субективно-оценъчна) природа (тя е понятие на икономиката, на икономическата
база).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфично за определеността на икореномическата стойностност V
(приемаща формата на стойностен икореномически трансцентит) е, че
двете й разновидности в лицето на икономическата стойност V (приемаща
формата на стойностен икономически трансцентит) и икотехномическото усилие V (приемаща формата на стойностен икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически диспозат икономическата стойност (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е стойностна икономическа оценка*
(worth economic estimatе) на икотехномическото усилие (изпълняващо ролята
на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function) V = EV (V ) (вж. икономическа оценка), където EV е оценъчният икономически оператор* (estimating
economic operator) (вж. икономическа функция), V = TV е общата икономическа оценка на икотехномическото усилие (total economic estimatе of the
TV
ecotechnomic exertion), AV =
е средната икономическа на икотехномиTV
ческото усилие (average economic estimatе of the production ecotechnomic exerdTV
tion) и MV =
е пределната икономическа оценка на икотехномичесd TV
кото усилие (marginal economic estimatе of the production ecotechnomic
exertion). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическата стойност и икореномическото усилие образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната
икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж.
икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата
гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Разновидности на икореномическата стойностност (на стопанствената
икореномическа стойностност) са производствената икореномическа
стойностност* (production ecorenomic valueness), потребителната икореномическа стойностност* (consumption ecorenomic valueness), факторната
икореномическа стойностност* (factor ecorenomic valueness) [в т.ч. факторна производствена икореномическа стойностност* (factor production
ecorenomic valueness) и факторна потребителна икореномическа стойностност* (factor consumption ecorenomic valueness)], продуктовата икореномическа стойностност* (product ecorenomic valueness) [в т.ч. продуктова
производствена икореномическа стойностност* (product production
ecorenomic valueness) и продуктовата потребителна икореномическа
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностност* (product consumption ecorenomic valueness)]. Към факторната
икореномическа стойностност се числяг трудовата икореномическа
стойностност* (labour ecorenomic valueness) [в т.ч. трудовата производствена икореномическа стойностност* (labour production ecorenomic
valueness) и трудовата потребителна икореномическа стойностност* (labour consumption ecorenomic valueness)] и физическата икореномическа
стойностност* (physical ecorenomic valueness) [в т.ч. физическа производствена икореномическа стойностност* (physical production ecorenomic valueness) и физическа потребително икореномическа стойностност* (physical consumption ecorenomic valueness)]. Трудовата производствена икореномическа стойностност и физическата производствена икореномическа стойностност са разновидности на факторната производствена икореномическа
стойностност, а трудовата потребителна икореномическа стойностност и физическата потребителна икореномическа стойностност са разновидности на
факторната потребителна икореномическа стойностност. От своя страна факторната производствена икореномическа стойностност и продуктовата производствена икореномическа стойностност са разновидности на производствената икореномическа стойностност, а факторната потребителна икореномическа
стойностност и продуктовата потребителна икореномическа стойностност са
разновидности на потребителната икореномическа стойностност. Производствената и потребителната икореномическа стойностност са разновидности на
стопанствената икореномическа стойностност. Вж. фиг. 1.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Трудова производствена икореномическа
стойностност

Трудова потребителна икореномическа стойностност

Трудова икореномическа
стойностност

Физическа производствена икореномическа
стойностност

Физическа потребителна икореномическа
стойностност

Физическа
икореномическа стойностност

Факторна производствена икореномическа
стойностност

Факторна потребителна икореномическа
стойностност

Факторна
икореномическа стойностност

Продуктова производствена икореномическа
стойностност

Продуктова потребителна икореномическа
стойностност

Продуктова
икореномическа стойностност

Производствена
икореномическа
полезностност

Потребителна
икореномическа
полезностност

Стопанствена
икореномич.
стойностност

Фиг.1. Стопанствени разновидности на икореномическата стойностност

Ако не е посочено друго, под икореномическа стойностност обикновено
се подразбира факторната производствена икореномическа стойностност (същото като стойностност на производствения икореномически фактор). Аналогично на това, ако не е посочено друго, под трудова икореномическа стойностност обикновено се подразбира трудовата производствена икореномическа
стойностност (същото като стойностност на трудовия производствен икореномически фактор), а под физическа икореномическа стойностност обикновено
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се подразбира физическата производствена икореномическа стойностност
(същото като стойностност на физическия производствен икореномически
фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ (ecorenomic valueness) (ки) –
във:
икореномическа стойностност (на производствен икономически фактор);
икореномическа стойностност;
продуктова икореномическа стойностност (на производствения икореномически продукт);
продуктова икореномическа стойностност;
трудова икореномическа стойностност (на трудовия производствен
икономически фактор);
трудова икореномическа стойностност;
физическа икореномическа стойностност (на физическия производствен
икореномически фактор);
физическа икореномическа стойностност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ* (ecorenomic valueness) (на производствения икореномически фактор), стойностност на производствения
икореномически фактор, работна ценностност на производствения икореномически фактор, (*) – общо понятие за икономическа стойностност (на
производствения икономически фактор) (същото като стойностност на
производствения икономически фактор) и икотехномическо усилие (на производствения икореномически фактор), които са нейни разновидности (то е
или икономическа полезностност, или икотехномическо умение, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство) и които като двойка образуват вид
стойностен трансцентитен икореномически диспозат* (value centitary
ecorenomic disposate) [последното същото като вид трансцентитен икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат)]; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) и
производствено използван (отдаван или опредметяван) от производствените
икореномически фактори обективно-необходим създаващ работен производствен икореномически интерес (последният като форма на съществуване
на създаваща работна производствена икореномическа енергия) при осъществяването на работна икореномическа дейност (на работна икореноми5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа активност), при която се създава икореномическо благо (същото като
артипрефикасно икореномическо благо), притежаващо способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икореномически потребности
(същото като ефикасни икореномически потребности) [тук създаващият или
усвояващият работен производствен икореномически интерес е общо понятие
за създаващ или усвояващ работен производствен икономически интерес
(вж. икономически интерес) и създаващ или усвояващ работен производствен икотехномически интерес]. Разглежданата икореномическа стойностност е същото като работна факторна икореномическа ценностност*
(working factor ecorenomic worthness) и като работно-факторна производствена икореномическа ценностност* (workingly-factor production ecorenomic
worthness). Икономическата оценка, която общностната единица дава на производственото икотехномическо усилие (на производствения икотехномически
фактор) (зависеща от степента, с която според икономическата единица този
фактор удовлетворява някакви потребности, и от степента на вложената
стойностност) е стойността на производствения икономически фактор. В
този контекст икотехномическото усилие на производствения икотехномически фактор има технологична природа (то е понятие на икотехномиката, на
технологичената сфера в условията на икономиката), а икономическата
стойност на производствения икономически фактор – идеално-оценъчна (в т.ч.
и субективно-оценъчна) природа (тя е понятие на икономиката, на
икономическата база).
Специфично за определеността на икореномическата стойностност (на
производствения икореномически фактор) V (xp) (приемаща формата на вид
стойностностен икореномически трансцентит) е, че двете й разновидности в лицето на икономическата стойностност (на производствения икономически фактор) V (xp) (приемаща формата на стойностен икономически
трансцентит) и икотехномическото усилие (на производствения икотехномически фактор) V (xp) (приемаща формата на усилностен икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите
на трансцентитния икореномически диспозат икономическата стойностност
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е стойностна икономическа оценка* (utility economic estimatе) на икотехномическото усърдие (изпълняващо ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)

6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------V ( xp) = EV ( xp ) (V ( xp))
(вж. икономическа оценка), където EV(xp) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), V(xp)= TV(xp)
е общата стойностна икономическа оценка на производственото икотехномическо усилие (total utility economic estimatе of the production ecotechnomic exertion),
AV( xp) =

TV ( xp )
TV ( xp )

е средната стойностна икономическа оценка на производственото икотехномическо усилие (average utility economic estimatе of the production
ecotechnomic exertion) и
MV( xp) =

dTV ( xp)
d TV ( xp)

е пределната стойностна икономическа оценка на производственото
икотехномическо усилие (marginal utility economic estimatе of the production
ecotechnomic exertion). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между
икономическата стойностност и икореномическото усилие образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на
граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
В зависимост от типа на производствения икореномически фактор (според
производствената икономическа факторност), който отдава или опредметява
създаващ работен икореномически интерес, се разграничават: (1) трудова
икореномическа стойностност* (labour ecorenomic valueness) [същото като
трудово-факторна
икореномическа
стойностност*
(labourly-factor
ecorenomic valueness)] – икореномическа стойностност, която се прилага при
работния икореномически труд (при функционирането на работния трудов
производствен икореномически фактор, т.е. стойностност на трудовия производствен фактор) (тя е равнище на отдаване или на опредметяване на създаващ работни трудов икореномически интерес, последният като форма на
съществуване на създаваща работна трудова икореномическа енергия) (последната от своя страна като форма на създаваща съзидателна трудова
икореномическа енергия) [то е още работна трудова икореномическа цен7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностност* (working labour ecorenomic worthness) и която е форма на съществуване на работната съзидателна трудова икореномическа ценностност]; (2)
физическа икореномическо стойностност* (phisical ecorenomic valueness)
[същото като физическо-факторна икореномическа стойностност*
(phisically-factor ecorenomic valueness)] – икореномическа стойностност, което
се прилага при работния икореномически физит (при функционирането на
работния физически производствен икореномически фактор, т.е. стойностност на физическия производствен фактор) (тя е равнище на отдаване или на
опредметяване на създаващ работни трудов икореномически интерес, последният като форма на съществуване на създаваща работна трудова икореномическа енергия (последната от своя страна като форма на създаваща съзидателна физическа икореномическа енергия) [тя е още работна физическа
икореномическа ценностност* (working phisical ecorenomic worthness) и която е форма на съществуване на работната съзидателна физическа икореномическа ценностност].
Според факторната икономическа определеност разновидности на икореномическата стойностност са: (1) трудово-определената икореномическа
стойностност* (labourly-determinate ecorenomic valueness) [в т.ч. (а) трудово-определена трудова икореномическа стойностност* (labourlydeterminate labour ecorenomic valuenesse) и (б) трудово-определена физическа
икореномическа стойностност* (labourly-determinate physical ecorenomic
valueness)] и (2) физическо-определената икореномическа стойностност*
(physically-determinate ecorenomic valueness) [в т.ч. (а) физическо-определена
трудова икореномическа стойностност* (physically-determinate labour
ecorenomic valueness) и (б) физическо-определена физическа икореномическа
стойностност* (physically-determinate physical ecorenomic valueness)].
Според факторната икономическа обусловеност (при натрупване на съответен вид икономическа ценностност, когато в общия случай едновременно
се използват трудов и физически производствен фактор) разновидности на
икореномическата стойностност са: (1) трудово-обусловена икореномическа
стойностност* (labourly-conditioned ecorenomic valueness) [същото като
трудовитна икореномическа стойностност* (labourtic ecorenomic
valueness) – икореномическа стойностност, което се прилага и натрупва при
икореномическия труд (при функционирането на трудовия производствен
икореномически фактор [тя е работна трудово-обусловена икореномическа
ценностност* (working labourly-conditioned ecorenomic worthness)] или още
работна трудовитна икореномическа ценностност* (working labourtic
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic worthness)], и (2) физическо-обусловена икореномическа
стойностност* (phisically-conditioned ecorenomic valueness) или още физичностна икореномическа стойностност* (phisicallitic ecorenomic valueness) –
икореномическа стойностност, което се прилага при икономическия физит
(при функционирането на физическия производствен икореномически фактор)
[то е работна физическо-обусловена икореномическа ценностност* (working phisically-conditioned ecorenomic worthness) или още работна физичностна икореномическа ценностност* (working phisicallitic ecorenomic
worthness)]. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
разновидности на икореномическата стойностност са: (1) индивидуалната
икореномическа стойностност* (individual ecorenomic valueness), (2) фирмената икореномическа стойностност* (firm ecorenomic valueness), (3) обществената икореномическа стойностност* (social ecorenomic valueness).
В дълбоката си същностна определеност хомогенната маса от икореномическа стойностност сама по себе си не е отдаване на познание и опит (което
определя равнището на стойностността), а онзи първоначален етер (по подобие на квантовия ваккум във физиката), стоящ в основата на икореномиката,
който в икореномическата дейност при различни формати на сгъстяване може
да се превръща в разнообразни (и вече качествено различни, хетерогенни)
икореномически форми, сред чиито първи стъпала е икореномическата
стойностност. Това означава, че за даден общностен обхват от различни икономически единици (за всяка една от които е присъща различна мярка за икореномическа стойностност) е възможно да се изведе универсална усърдностна
единица, която авторът на енциклопедията нарича икореномически униконтин* (ecorenomic unicontinon) [съкратено от универсален континиум (universal continuum)], в частност една от неговите форми, която е работен икореномически униконтин. Тогава икономическите стойностности на различните
икономически единици (на различните общностни икономически единици, в
т.ч. и на различните индивидуални икономически единици) могат да бъдет
сведени (и измерени) в еднакви работни икореномически униконтини и по
такъв начин техните икореномически стойностности (а чрез тях и други производни на тях икореномически величини) да станат адитивно съпоставими.
От субстанциална гледна точка икореномическата стойностност е разпредметена работна икореномическа потенциалност (вж. икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]), а работната икореномическата потенциалност е уплътнена икореномическа стойностност.

9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическата
стойностност,
трудовата
икореномическа
стойностност и физическата икореномическа стойностност като работно-факторно-трансцентитален икореномически спeцифат
Според производствената икономическа факторност икореномическата
стойностност (на производствения икореномически фактор) V (xp) има статута
на икореномическо съдържание (по-нататък по подразбиране означавана само
като икореномическа стойностност V ), а трудовата икореномическа
стойностност (на трудовия производствен икореномически фактор) V (lp ) и
физическата икореномическа стойностност (на трудовия производствен
икореномически фактор) V (hp) – на нейни взаимодействащи си икореномически форми (по-нататък по подразбиране означавани съответно само като
трудова икореномическа стойностност V (l ) и физическа икореномическа
стойностност V (h) ), които са стойностно-факторни начини на съществуване
на икореномическата ценностност и си взаимодействат помежду си в икореномическото производство. В това им качество икореномическата ценностност, трудовата икореномическа ценностност и физическата икореномическа
ценностност образуват вид работно-факторно-трансцентитален икореномически специфат* (workingly-factorly-transcentital ecorenomic specifate) (вж.
икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа стойностност (което е еманация на работния икореномически униконтин) се трансформира в двойка
от видими на повърхността трудова икореномическа стойностност и физическа икореномическа стойностност, които имат обща за тях икореномическа
стойностност, означавана като факторно-специфатна икореномическа
стойностност* (factor-specifatic ecorenomic valueness)
V = V (V (l ),V (h))
(обща стойностност на трудовата стойностност и физическата стойностност в
границите на работно-факторно-трансцентиталния икореномически специфат).
Една и съща икореномическа стойностност може да се прояви в различни комбинации от трудова икореномическа стойностност и физическа икореномическа стойностност. Затова при непроменена величина на общата да тях факторно-специфатна икореномическа стойностност съществува заместване между
трудова и физическа икореномическа стойностност, като техните изменения са

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическата стойностност* (transcentital indifference curve of the factorly-specifatic
ecorenomic valueness) ICV (фиг. 1). За целта се въвеждат следните означения:
V – икореномическа стойностност,
TV = TV (V (l ),V (h))
– обща факторно-специфатна икореномическа стойностност* (total factor-specifatic ecorenomic valueness) като функция на трудовата икореномическа
стойностност V (l ) и физическата икореномическа стойностност V (h),
MVl (V (l ),V (h)) =

∂TV (V (l ),V (h))
∂V (l )

– пределна факторно-специфатна стойностност на трудовата икореномическа стойностност* (marginal factorly-specifatic valueness of the labour
ecorenomic valueness),
MVh (V (l ),V (h)) =

∂ TV (V (l ),V (h))
∂V (h)

– пределна факторно-специфатна стойностност на физическата икореномическа стойностност* (marginal factorly-specifatic utiliti*ness of the
phisical ecorenomic valueness).

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на физическата
икореномическа стойностност

V ( h)
ICV

V (l )

0

Количество на трудовата
икотехномическа стойностност
Фиг. 1. Трансцентитална крива на безразличието
на факторно-специфатната икореномическа
стойностност

Трансформирането на общата факторно-специфатна икореномическа
стойностност в трудова и физическа икореномическа стойностност се определя като трансдендентално специфичностно опредметяване на факторноспецифатната икореномическа стойностност* (transcentital specificitical
objectification of the factorly-specifatic ecorenomic valueness) [то е разновидност
на специфичностното икореномическо опредметяване* (specificitical
ecorenomic objectification), както и на икореномическото опредметяване
изобщо]. Обратният процес на трансформиране на трудовата и физическата
икореномическа стойностност в обща факторно-специфатна икореномическа
стойностност, представен от функцията
TV = TV (V (l ),V (h)),
e трансденденталното специфичностно интензиониране на трудовата и
физическата икореномическа стойностност* (transcentital specificitical intensioning of the of the labour and phisical ecorenomic skill) [то е разновидност на
специфичностното икореномическо интензиониране* (specificitical
ecorenomic intensioning), както и на икореномическото интензиониране
изобщо].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на общата факторно-специфатна икореномическа стойностност
TV = TV (V (l ),V (h))

не се променя с движението на точка по факторно-трансцентиталната крива на
безразличието на факторно-специфатната икореномическа стойностност ICV .
Затова уравнението на кривата ICV при дадено равнище на общата факторноспецифатна икореномическа стойностност е
TV (V (l ),V (h)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочената еднаква (постоянноа обща факторно-специфатна икореномическа стойностност
TV (V (l ),V (h)) = const.

С движението на точка по трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическата стойностност ICV , която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на
трудовата и физическата икореномическа стойностност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че една и съща обща факторно-специфатна икореномическа стойностност може да се отдаде при различни комбинации на трудова
и физическа икореномическа стойностност обаче не означава, че при тях се
постига един и същ резултат (като икономически продукт).
При произволна промяна на количествата на трудовата и физическата
икореномическа стойностност (d V (l ), d V (h) (т.е. при движение на точка по
трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа стойностност ICV прирастът на функцията на общата факторно-

специфатна икореномическа стойностност е нейният пълен диференциал
d TV (V (l ),V (h)) =
= MVl (V (l ),V (h))d V (l ) + MVh (V (l ),V (h))d V (h)

или, което е същото,
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TV (V (l ),V (h)) =
=

∂ TV (V (l ),V (h))
∂V (l )

d V (l ) +

∂ TV (V (l ),V (h))
∂V (h)

d V (h).

Когато измененията в количествата на трудовата и физическата икореномическа стойностност се извършва в рамките на дадена трансцентитална крива
на безразличието на факторно-специфатната икореномическа стойностност,
диференциалният прираст на функцията на общата факторно-специфатна икореномическа стойностност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в трудовата и физическата поикореномическа лезностност запазва
непроменена тяхната обща факторно-специфатна икореномическа стойностност:
d TV (V (l ),V (h)) =
= MVl (V (l ),V (h))d V (l ) + MVh (V (l ),V (h))d V (h) = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на трудовата и физическата икореномическа стойностност*
(valueness-equivalent substitution of labour and phisical ecorenomic valueness). То
е ценностностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук
означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общата факторно-специфатна
икореномическа стойностност
MVl (V (l ),V (h))d V (l ) и MVh (V (l ),V (h))d V (h),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общата факторноспецифатна икореномическа стойностност, по отношение на която се конституира трансцентиталната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на трудовата
и физическата икореномическа стойностност* (marginal rate of the valueness-equivalent substitution of labour and phisical ecorenomic valueness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRVSlh =
=−

d V (h)

=−

d V (l )

MVl (V (l ),V (h))

=

MVh (V (l ),V (h))

∂ TV (V (l ),V (h)) ∂ TV (V (l ),V (h))
:
.
∂V (l )
∂V (h)

[

]

Тя е отрицателна величина MRVSlh < 0 и е равна на отношението

d V (h)

d V (l )
между двата диференциални прираста на количествата на трудовата и физическата икореномическа стойностност (единият от които е положителен, а
другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MVl (V (l ),V (h))
MVh (V (l ),V (h))

между пределните умения на трудовата и физическата икореномическа
стойностност. Пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване
на трудовото и физическата икореномическа стойностност MRVSlh < 0 показва към определена точка от трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа стойностност ICV с колко характерни
единици трябва да се намали обемът на физическата икореномическа стойностност, което да позволи да се увеличи трудовата икореномическа стойностност
с една характерна единица, така че тяхната обща факторно-специфатна икореномическа стойностност да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилаганото от нея физическа икореномическа стойностност,
като икономисаната от това обща икореномическа стойностност използва да
разшири прилаганата от нея трудова икореномическа стойностност.
Функцията на общата факторно-специфатна икореномическа стойностност е
TV = TV (V (l ),V (h)).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе трансцентитална матрица на факторно-сецифатното икореномическа
стойностностна О. Хесе* (Hesse transcentital matrix of the factorly-specifatic
15
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic valueness) H (V ) lh която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О.
Хесе):

 ∂ 2 TV (V (l ),V (h)) ∂ 2 TV (V (l ),V (h)) 


,
2

∂V (l )∂V (h) 
∂V (l )
H (V ) lh =  2
 > 0.
2
 ∂ TV (V (l ),V (h)) , ∂ TV (V (l ),V (h)) 
 ∂V (h)∂V (l )

∂V (h) 2



Включените в главния диагонал на факторната матрица на О. Хесе H (V ) lh
елементи с положителни значения
∂ 2 TV (V (l ),V (h))
∂V (l )

2

> 0,

∂ 2 TV (V (l ),V (h))
∂V (h)

2

>0

показват, че пределната факторно-специфатна стойностност на трудовата икореномическа стойностност и пределната факторно-специфатна стойностност
на физическата икореномическа стойностност се увеличават с нарастването на
трудовата и физическата икореномическа стойностност. Това е законът за нарастващата афакторно-специфатна стойностност на трудовата и физическата икореномическа стойностност* (law of the marginal factorlyspecifatic valueness increasing of of labour and phisical ecorenomic valueness). Законът за нарастващата пределна икореномическа стойностност е друг израз на
насищането при изчерпането на дадената икореномическа стойностност
при нарастване на равнището на трудовата и физическата икореномическа
стойностност. Според този закон при постоянни други условия с нарастването
на количеството на трудовата икореномическа стойностност или с нарастването на количеството на физическата икореномическа стойностност тяхната обща факторно-специфатна икореномическа стойностност се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им стойностности нарастват, което се
дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на
физическата икореномическа стойностност, всяка следваща единица прираст
на трудовата икореномическа стойностност изисква отдаването на все поголеми порции от общата факторно-специфатна икореномическа стойностност, както и при постоянно равнище на трудовата икореномическа стойностност, всяка следваща единица прираст на физическата икореномическа
16
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стойностност също изисква отдаването на все по-големи порции от общата
факторно-специфатна икореномическа стойностност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ (ecorenomic substantiality)
(ки) – във:
ингредиентна икореномическа субстанциалност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ (ecorenomic substance) (*) – общо
понятие за икономическа субстанция и икотехномическа субстанция, които са
нейни разновидности (то е или икономическа субстанция, или икотехномическа субстанция, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [те формират вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически
диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вътрешно същество /основание/ (вътрешно-присъщо
същество) на икореномическия предмет (икореномически предмет по същество) [или още вътрешно икореномическо същество /основание/* (internal
ecorenomic foundation)]; субстанция на икореномическия предмет; една от двете разновидности на икореномическия субстрат и една от двете разновидности на икореномическия смисъл. Тя е основанието на икореномическия предмет, което притежава потенциалната способност (като уплътнена кинетичност)
да го променя целенасочено според икономическия интерес на общностната
икономическа единица, която го притежава. Затова в нея се съдържа източникът на икореномическото развитие. Начинът на реализиране на икореномическата субстанция е икореномическата суперстанта. Икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта са категории на съществото
/основанието/ на икореномическия предмет* (foundation of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на това същество. Икореномическата субстанция се снема в икореномическата
суперстанта: икореномическата суперстанта е икореномическата субстанция в
снет вид. Икореномическата суперстанта е скрита в икореномическата субстанция, а икореномическата субстанция [която е първичното (примитивното) и
определящото същество на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата суперстанта [която е вторичното (производното) и решаващото
същество на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат (икореномическа супформа), както и икореномически смисъл и икореномически
супсенс (икореномическа феносуперстанта).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ (ecomomic substance) (ки) – във:
икореномическа субстанция;
съдържателна икореномическа субстанция (вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат);
същностна икореномическа субстанция (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБССЪЩНОСТ* (ecorenomic subsessence) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБССЪЩНОСТ (ecorenomic subsessence) (ки) –
във:
икореномическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ (ecorenomic substance) (ки) – във:
типичен икореномическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСФЕНОСТ* (ecorenomic subspheness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСФОРМА* (ecorenomic subsform) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСФОРМА (ecorenomic subsform) (ки) – във:
икореномическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа субсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic subsworthness)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСТАНТА (ecorenomic superstant) (ки) – във:
формална икореномическа суперстанта (вж. икореномически субстрат
и икореномически суперстрат);
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа суперстанта;
феноменна икореномическа суперстанта (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСТАНТА* (ecorenomic superstant) (*) – общо
понятие за икономическа суперстанта и икотехномическа суперстанта, които са нейни разновидности (то е или икономическа суперстанта, или икотехномическа суперстанта, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в
границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; външно същество /основание/ (външно-представено същество) на икореномическия
предмет [или още външно икореномическо същество /основание/* (external
ecorenomic foundation)] и начин на реализиране на икореномическата субстанция (на субстанцията на икореномическия предмет) [или още начин на
икореномическо реализиране* (ecorenomic realization way)]; суперстанта на
икореномическата субстанция. Икореномическата суперстанта е външен израз
на достигнатия етап от промените в икореномическата субстанция по пътя към
достигането икономическата цел (по този път една икореномическа суперстанта се сменя с друга). Тя е едната от двете разновидности на икореномическия суперстрат (на икореномическата супформа) и една от двете разновидности на икореномическия супсенс (на икореномическата феносуперстанта). Икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта са категории на съществото /основанието/ на икореномическия предмет* (foundation of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическата субстанция се
снема в икореномическата суперстанта: икореномическата суперстанта е икореномическата субстанция в снет вид. Вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат (икореномическа супформа), както и икореномически
смисъл и икореномически супсенс (икореномическа феносуперстанта).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПФОРМА* (ecorenomic supform) – същото като
икореномически суперстрат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРССЪЩНОСТ* (ecorenomic supersessence) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРССЪЩНОСТ (ecorenomic supersessence) (ки)
– във:
типична икореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСФОРМА* (ecorenomic supersform) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИСЪЩНОСТ* (ecorenomic sustiessence) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСТАНТА (ecorenomic superstant) (ки) – във:
типичен икореномическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСФЕНОСТ* (ecorenomic superspheness) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСФОРМА (ecorenomic supersform) (ки) – във:
икореномическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic supersworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУПФОРМА (ecorenomic supform) (ки) – във:
типична икореномическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИСЪЩНОСТ (ecorenomic sustiessence) (ки) –
във:
типична икореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИФЕНОСТ* (ecorenomic sustipheness) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИФОРМА* (ecorenomic sustiform) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИФОРМА (ecorenomic sustiform) (ки) – във:
икореномическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic sustiworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩИНА* (ecorenomic matter), икореномически
есконтент, (*) – общо понятие за икономическа същина и икотехномическа
същина, които са нейни разновидности (то е или икономическа същина, или
икотехномическа същина, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
вътрешно битие (вътрешно-присъщо битие) на икореномическия предмет
[или още вътрешно икореномическо битие* (internal ecorenomic being)]; същина на икореномическия предмет; общо понятие за икореномическа същност
и икореномическо съдържание: икореномическата същност и икореномическото съдържание са двете основни разновидности на икореномическата същина. Последната представлява или икореномическа същност, или икореномическо съдържание. Тя е едно от понятията на икореномиката. В рамките на
икореномическата същина икореномическото съдържание играе ролята на определящата страна, а икореномическата същност – на решаващата страна (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Начинът на изявяване на икореномическата същина е икореномическото проявление (икореномическата феноформа). Икореномическата същина и икореномическото проявление са категории на битието на икореномическия предмет* (being of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на това битие. Икореномическата същина се снема в икореномическото проявление: икореномическото проявление е икореномическата същина в снет
вид. Икореномическото проявление е скрито в икореномическата същина, а
икореномическата същина [която е първичното (примитивното) и определящото битие на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическото
проявление [което е вторичното (производното) и решаващото битие на икореномическия предмет]. Специфично за определеността на икореномическата
същина е, че в нейните граници (респ. в границите на икореномиката) има
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------взаимозависимост между икономическата същина и икотехномическата същина [те формират вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж.
икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват вид икореномическа област* (ecorenomic
area) (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩИНА (ecorenomic matter) (ки) – във:
икореномическа същина и икореномическо проявление;
икореномическо проявление;
типична икореномическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩИНА И ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ* (ecorenomic matter and ecorenomic manifestation) (*) – фундаментални
икореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи
форми на икореномиката и на икореномическото познание, произтичащи от
икореномическата същина и икореномическото проявление. Върху взаимоотношението между икореномическата същина и икореномическото проявление
(то е диалектически противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от
понятия на методологията на икореномическата теория (като диалектически
понятия) в контекста на икореномическото битие* (ecorenomic being), чрез
които екзистенциално се обосновава и реализира икореномическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на
икореномическите системи* (ecorenomic systems) (вж. икономическа система). Най-общо, икореномическата същина и икореномическото проявление се
съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на битието на икореномическите предмети. Икореномическата същина се снема в икореномическото проявление: икореномическото проявление е икореномическата същина в снет вид. Във взаимоотношението между икореномическата същина и икореномическото проявление икореномическата същина играе ролята на определящата страна, а икореномическото проявление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномическата същина и икореномическото проявление могат
да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ролята на икореномическа същина по отношение на следващото равнище и на
икореномическо проявление по отношение на предходното равнище.
Икореномическата същина е вътрешното битие на икореномическия
предмет. Икореномическата същина е общо понятие за икореномическа същност и икореномическо съдържание: икореномическата същност и икореномическото съдържание са двете основни разновидности на икореномическата
същина. Последната представлява или икореномическа същност, или икореномическо съдържание. От своя страна икореномическото проявление е външното битие на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект
и на икореномическата система), неговият експлицитен израз. То е начин на
изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икореномическата същина. Икореномическото проявление е общо понятие за икореномическо явление и икореномическа форма: икореномическото явление и икореномическата форма са двете основни разновидности на икореномическото
проявление. Последното представлява или икореномическо явление, или икореномическа форма. От това следва, че зависимостта между икореномическата
същина и икореномическото проявление има две разновидности: зависимост
между икореномическата същност и икореномическото явление или зависимост между икореномическото съдържание и икореномическата форма.
а. Икореномическа същност и икореномическо явление
Икореномическата същност е вътрешната определеност на икореномическия предмет. Икореномическата същност е непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икономиката, която обаче е
опосредствано изразима (опосредствано видима, открита) посредством икореномическото явление. Икореномическата същност се разкрива чрез икореномическото явление. Икореномическото явление е външната определеност на
икореномическия предмет Икореномическото явление е непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в икономиката и наред с
това е опосредствено изразяваща същностната икореномическа определеност.
Икореномическото явление е начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване)
на икореномическата същност.
Икореномическата същност и икореномическото явление са категории на
определеността на икореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност. Икореномическата същност се снема в икореномическото явление: икореномическото явление е икореномическата същност в снет вид. В по-общ план икорено23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическата същност и икореномическото явление могат да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномическа същност по отношение на следващото равнище и на икореномическо явление по отношение на предходното равнище. Ако се перефразира Г. Хегел,
може да се твърди, че икореномическата същност се явява, а икореномическото явление е явление на икореномическата същност. Икореномическата същност е скрита в икореномическото явление, но тя е става познаваема чрез познаването на икореномическото явление. Затова постигането на икореномическата същност чрез изучаването на икореномическото явление е задача на икореномическата наука. Икореномическата същност и икореномическото явление са универсални характеристики на обектната икореномика, като в процеса
на икореномическото познание* (economic cognition) (вж. икономическото
познание) (последното в лицето на икореномическите системи, на системната
икореномика) те встъпват като степени на постигането (на разкриването) на
икореномическия обект. Икореномическата същност и икореномическото явление са неразривно свързани помежду си, без обаче да са тъждествени (К.
Маркс твърди, че ако формата на проявление и същността на нещата непосредствено съвпадаха, то тогава всяка наука би била излишна).
Във взаимоотношението между икореномическата същност и икореномическото явление икореномическата същност играе ролята на определящата
страна, а икореномическото явление – на решаващата страна. Те са намират в
противоречиво единство: макар и по-богато икореномическото явление е явление на икореномическото си същност, а икореномическата същност се изразява от икореномическото си явление. Икореномическото явление е по-богато
от икореномическата същност, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икореномическата същност, на същностните връзки на икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Икореномическите явления са по-динамични
и променливи, докато икореномическата същност образува нещо запазващо се
във всички изменения в икореномическия обект (респ. в икореномическата
система). В крайна сметка обаче икореномическата същност също се променя.
Затова теоретичното познание на икореномическата същност е свързано с разкриването на законите на развитието на обекта, на икореномическите закони
(ecorenomic laws) (вж. икономически закон).

24

1242

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------б. Икореномическо съдържание и икореномическа форма
Икореномическото съдържание е вътрешното състояние на икореномическия предмет Икореномическото съдържание е не само икореномическият
състав, но и единството на всички съставни елементи на икореномическия
предмет (на икореномическия обект и на икореномическата система), на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Икореномическата форма
е външното състояние на икореномическия предмет и начинът на съществуване на икореномическото съдържание, на съдържанието на икореномическия предмет. Икореномическата форма е организацията на икореномическото
съдържание, системата от устойчиви икореномически връзки* (ecorenomic
ionnections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа връзка), изразява се в
икореномическата структура* (ecorenomic structure) (вж. икономическа
структура) и в икореномическото многообразие* (ecorenomic manifold) (вж.
икономическо многообразие) и определя характера на икореномическата
система* (character of the ecorenomic system) (вж. характер на икономическата система). Икореномическата форма е начинът на съхраняване на икореномическия хомеостазис* (ecorenomic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис).
Икореномическото съдържание и икореномическата форма са категории
на състоянието на икореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическото съдържание се снема в икореномическата форма: икореномическата форма е икореномическото съдържание в снет вид. В по-общ план икореномическото съдържание и икореномическата форма могат да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномическо съдържание по отношение на следващото равнище и на икореномическа
форма по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическото съдържание и икореномическата форма икореномическото съдържание играе ролята на определящата страна, а икореномическата форма – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икореномическата форма е
форма на икореномическото си съдържание, а икореномическото съдържание
се обхваща от икореномическата си форма. В развитието на противоположността между тях икореномическата форма е по-консервативният, а икореномическото съдържание – по-динамичният елемент. В процеса на това развитие
25

1243

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се достига до положение, когато настъпва непреодолимо противоречие между
икореномическото съдържание и икореномическата форма: дадената икореномическа форма не може повече да бъде начин на съществуване на икореномическото си съдържание и на запазване на икореномическия хомеостазис. Настъпва смяна на една икореномическа форма с друга (на един икореномически
хомеостазис с друг), която става форма на новото икореномическо съдържание
(и на новото икореномическо качество), получило се в резултат на значимите
и основни изменения в него (в т.ч. и на икореномическото количество).
в. Зависимости между разновидностите на икореномическата същина
и на икореномическото проявление
Между икореномическата същност и икореномическото явление, от една
страна, и икореномическото съдържание и икореномическата форма, от друга
(в качеството им на разновидности на икореномическата същина и на икореномическото проявление), съществуват определени зависимости, което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при
тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икореномическата същност, така и икореномическото явление (всяка поотделно) могат да имат както съдържание (като тяхно вътрешно състояние), така и форма (като тяхно външно състояние и начин
на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на
икореномическата същност се конституират (а) същностно икореномическо
съдържание* (essential ecorenomic content) [съдържание на икореномическата
същност; икореномическа косъщност* (ecorenomic coessence)], което е вътрешното състояние на икореномическата същност, и (б) същностна икореномическа форма* (essential ecorenomic form) [форма на икореномическата
същност; икореномическа фосъщност* (ecorenomic foessence)], което е начинът на съществуване на съдържанието на икореномическата същност.
От своя страна, по отношение на икореномическото явление се конституират (а) феноменно икореномическо съдържание* (phenomenal ecorenomic
content) [съдържание на икореномическото явление; икореномически кофеномен* (ecorenomic cophenomenon)], което е вътрешното състояние на икореномическото явление, и (б) феноменна икореномическа форма* (phenomenal
ecorenomic form) [форма на икореномическото явление; икореномически фофеномен* (ecorenomic fophenomenon)], което е начинът на съществуване на
съдържанието на икореномическото явление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Друг е случаят, когато икореномическото явление на дадена икореномическа същност е форма на проявление на някакво икореномическо съдържание, стоящо зад икореномическата същност. Тогава икореномическото съдържание изпълнява ролята на икореномическа същност, така че тя е съдържателна икореномическа същност* (contential ecomomic essence) (съдържанието като същност), а икореномическата форма изпълнява ролята на икореномическо явление, така че то е формално икореномическо явление* (formal
ecorenomic phenomenon) (формата като явление). В общия случай обаче ролята
на икореномическа същност може да се изпълнява не само от съдържателни,
но и от други икореномически ингредиенти, а ролята на икореномическо явление да се изпълнява не само от формални, но също и от други икореномически
ингредиенти.
(3)
При
определени
предпоставки
(особено
в
същностностратифицираните икореномически системи) дадена икореномическа същност
може на различни равнища да се проявява в различни икореномически явления, а дадено икореномическо явление може при различни равнища да е явление на различни икореномически същности.

ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (ecorenomic essence) (*) – общо понятие
за икономическа същност и икотехномическо съшност, които са нейни разновидности (то е или икономическа същност, или икотехномическа същност, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство); вътрешна определеност
(вътрешно-присъща определеност) на икореномическия предмет [или още
вътрешна икореномическа определеност* (internal ecorenomic determinancy)]; същност на икореномическия предмет; непосредствено неизразима
(непосредствено невидима, скрита) определеност на икореномическия предмет, която обаче е опосредствено изразима (опосредствено видима, открита)
посредством икореномическото явление; една от двете разновидности на икореномическата същина и една от двете разновидности на икореномическия
смисъл; едно от понятията на икореномиката. Начинът на изразяване (в т.ч.
и на измерване) на икореномическата същност е икореномическото явление.
Икореномическата същност и икореномическото явление са категории на определеността на икореномическия предмет* (determinancy of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази определеност. Икореномическата същност се снема в икореномическото явление: икореномическото явление е икореномическата същност в снет
вид. Икореномическото явление е скрито в икореномическата същност, а ико27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическата същност [която е първичната (примитивната) и определящата
определеност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическото явление [което е вторичната (производната) и решаващата определеност на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Специфично за определеността на икореномическата същност е, че в нейните
граници (респ. в границите на икореномиката) има взаимозависимост между
икономическата същност и икотехномическата същност [те формират вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им
образуват вид икореномическа област* (ecorenomic area) (вж. икореномика),
която едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната
икотехномика (вж. икономика и икотехномика). Вж. икореномическа същина
и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ (ecomomic essence) (ки) – във:
запасова икореномическа същност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс);
икореномическа същност;
субстанциална икореномическа същност (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс);
субстатна икореномическа същност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс);
суперстантивна икореномическа същност (вж. икореномически смисъл
и икореномически супсенс);
съдържателна икореномическа същност (вж. икореномическа същина и
икореномическо проявление);
типична икореномическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТЕНДЕНЦИЯ (ecorenomic trend) (*) – икореномическа необходимост и икореномическа възможност, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномическа необходимост и икореномическа тенденция); икореномическо понятие (вж. икономическо понятие), отразяващо положението, че даден икореномически предмет насочено се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за
икономическа тенденция и икотехномическа тенденция, които са негови раз28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности (то е или икономическа тенденция, или икотехномическа тенденция, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика).
Икореномическата насоченост (ecorenomic tendencity) (като основа на тенденцията на икореномическия предмет) произтича от икореномическата необходимост и се мотивира чрез икореномическата възможност. Икореномическата тенденция е една от вътрешните характеристики, които изграждат икореномическата истинност [в качеството й на реализирана икореномическа истинност* (fulfilled ecorenomic veracity)], последната установяваща реализираната адекватност* (fulfilled adequacy) на икореномическия предмет с икореномическата действителност (вж. фиг. 1).

29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа
действителност

Икореномическа
осъщественост

Икореномическа
осъществимост

Икореномическа
достоверност

Икореномическа
закономерност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа истинност

Икореномическа
необходимост

Икореномическа
случайност

Икореномическа
тенденция

Икореномическа
вероятностност

Икореномическа
възможност

Фиг. 1. Икореномическа тенденция и нейното място при характеризирането и верифицирането
на икореномическата истинност

Икореномическата тенденция е вътрешна реализирана автентичност*
(internal fulfiled genuineness) (вътрешно-присъща реализирана автентичност)
[или още вътрешна реализирана икореномическа автентичност* (internal
fulfilled ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икореноми30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата истинност, докато икореномическата осъщественост е външна реализирана автентичност* (external fulfilled genuineness) (външно-присъща
реализирана автентичност) [или още външна реализирана икореномическа
автентичност* (external fulfiled ecorenomic genuineness), която е вид външна
страна] на икореномическата истинност и е начин на узаконяване на икореномическата тенденция [накратко – начин на икореномическо узаконяване* (ecorenomic regularization mode)], където икореномическата истинност
се разглежда като диалектическо единство на икореномическа тенденция и
икореномическа осъществeност. Икореномическата тенденция е тенденция на
икореномическия предмет (и тенденция на осъществеността на икореномическия предмет). Икореномическата тенденция и икореномическата осъщественост са категории на реализираната автентичност на икореномическия
предмет* (fulfilled genuineness of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическата тенденция се снема в икореномическата осъществeност: икореномическата осъщественост е икореномическата тенденция в снет вид. Икореномическата осъщественост е скрита в икореномическата тенденция, а икореномическата тенденция [която е първичната (примитивната) и определящата
автентичност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата осъщественост [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическата тенденция са (1) икореномическата квалитенденция* (ecorenomic
qualitrend) и (2) икореномическата квантитенденция* (ecorenomic
quantitrend). Според общностния икореномически статут нейни разновидности са (1) икореномическата субтитенденция* (ecorenomic subtitrend) [в т.ч.
икореномическата субтиквалитенденция* (ecorenomic subtiqualitrend) и
икореномическата субтиквантитенденция* (ecorenomic subtiquantitrend)] и
(2) икореномическата обтитенденция* (ecorenomic obtitrend) [в т.ч. икореномическата обтиквалитенденция* (ecorenomic obtiqualitrend) и икореномическата обтиквантитенденция* (ecorenomic obtiquantitrend)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическата тенденция са:
(1) трансцентитална икореномическа тенденция* (transcentital
ecorenomic trend) {в т.ч. (а) трансцентитална икореномическа квалитенденция* (transcentital ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) транс31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална
икореномическа
субтиквалитенденция*
(transcentital
ecorenomic subtiqualitrend) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквалитенденция* (transcentital ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) трансцентитална икореномическа квантитенденция* (transcentital ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) трансцентитална икореномическа субтиквантитенденция* (transcentital ecorenomic subtiquantitrend) и (β) трансцентитална икореномическа обтиквантитенденция* (transcentital ecorenomic
obtiquantitrend)]};
(2) инцентитална икореномическа тенденция* (incentital ecorenomic
trend) {в т.ч. (а) инцентитална икореномическа квалитенденция* (incentital
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) инцентитална икореномическа субтиквалитенденция* (incentital ecorenomic subtiqualitrend) и (β) инцентитална икореномическа обтиквалитенденция* (incentital ecorenomic
obtiqualitrend)] и (б) инцентитална икореномическа квантитенденция*
(incentital ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) инцентитална
икореномическа субтиквантитенденция* (incentital ecorenomic subtiquantitrend) и (β) инцентитална икореномическа обтиквантитенденция*
(incentital ecorenomic obtiquantitrend)]};
(3) центитална икореномическа тенденция* (centital ecorenomic trend)
{в т.ч. (а) центитална икореномическа квалитенденция* (centital
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) центитална икореномическа
субтиквалитенденция* (centital ecorenomic subtiqualitrend) и (β) центитална
икореномическа обтиквалитенденция* (centital ecorenomic obtiqualitrend)] и
(б) центитална икореномическа квантитенденция* (centital ecorenomic
quantitrend) [към която се числят (α) центитална икореномическа субтиквантитенденция* (centital ecorenomic subtiquantitrend) и (β) центитална
икореномическа обтиквантитенденция* (centital ecorenomic obtiquantitrend)]};
(4) уницентитална икореномическа тенденция* (unicentital ecorenomic
trend) {в т.ч. (а) уницентитална икореномическа квалитенденция*
(unicentital ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) уницентитална
икореномическа субтиквалитенденция* (unicentital ecorenomic subtiqualitrend) и (β) уницентитална икореномическа обтиквалитенденция*
(unicentital ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) уницентитална икореномическа
квантитенденция* (unicentital ecorenomic quantitrend) [към която се числят
(α) уницентитална икореномическа субтиквантитенденция* (unicentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subtiquantitrend) и (β) уницентитална икореномическа обтиквантитенденция* (unicentital ecorenomic obtiquantitrend)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическата тенденция са:
(1) унисъзидателна икореномическа тенденция* (unimaking ecorenomic
trend) {в т.ч. (а) унисъзидателна икореномическа квалитенденция*
(unimaking ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) унисъзидателна
икореномическа субтиквалитенденция* (unimaking ecorenomic subtiqualitrend) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквалитенденция*
(unimaking ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) унисъзидателна икореномическа
квантитенденция* (unimaking ecorenomic quantitrend) [към която се числят
(α) унисъзидателна икореномическа субтиквантитенденция* (unimaking
ecorenomic subtiquantitrend) и (β) унисъзидателна икореномическа обтиквантитенденция* (unimaking ecorenomic obtiquantitrend)]};
(2) съзидателна икореномическа тенденция* (making ecorenomic trend)
{в т.ч. (а) съзидателна икореномическа квалитенденция* (making
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа
субтиквалитенденция* (making ecorenomic subtiqualitrend) и (β) съзидателна
икореномическа обтиквалитенденция* (making ecorenomic obtiqualitrend)] и
(б) съзидателна икореномическа квантитенденция* (making ecorenomic
quantitrend) [към която се числят (α) съзидателна икореномическа субтиквантитенденция* (making ecorenomic subtiquantitrend) и (β) съзидателна
икореномическа обтиквантитенденция* (making ecorenomic obtiquantitrend)]};
(3) изпълнителна икореномическа тенденция* (implementationary
ecorenomic trend) {в т.ч. (а) изпълнителна икореномическа квалитенденция*
(implementationary ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) изпълнителна
икореномическа
субтиквалитенденция*
(implementationary
ecorenomic subtiqualitrend) и (β) изпълнителна икореномическа обтиквалитенденция* (implementationary ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) изпълнителна
икореномическа квантитенденция* (implementationary ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) изпълнителна икореномическа субтиквантитенденция* (implementationary ecorenomic subtiquantitrend) и (β) изпълнителна
икореномическа
обтиквантитенденция*
(implementationary
ecorenomic obtiquantitrend)]};
(4) творческа икореномическа тенденция* (creative ecorenomic trend) {в
т.ч. (а) творческа икореномическа квалитенденция* (creative ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------qualitrend) [към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквалитенденция* (creative ecorenomic subtiqualitrend) и (β) творческа икореномическа обтиквалитенденция* (creative ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) творческа икореномическа квантитенденция* (creative ecorenomic quantitrend)
[към която се числят (α) творческа икореномическа субтиквантитенденция* (creative ecorenomic subtiquantitrend) и (β) творческа икореномическа
обтиквантитенденция* (creative ecorenomic obtiquantitrend)]};
(5) работна икореномическа тенденция* (working ecorenomic trend) {в
т.ч. (а) работна икореномическа квалитенденция* (working ecorenomic
qualitrend) [към която се числят (α) работна икореномическа субтиквалитенденция* (working ecorenomic subtiqualitrend) и (β) работна икореномическа обтиквалитенденция* (working ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) работна икореномическа квантитенденция* (working ecorenomic quantitrend)
[към която се числят (α) работна икореномическа субтиквантитенденция*
(working ecorenomic subtiquantitrend) и (β) работна икореномическа
обтиквантитенденция* (working ecorenomic obtiquantitrend)]};
(6) сътворителна икореномическа тенденция* (performing ecorenomic
trend) {в т.ч. (а) сътворителна икореномическа квалитенденция* (performing ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквалитенденция* (performing ecorenomic subtiqualitrend) и (β)
сътворителна
икореномическа
обтиквалитенденция*
(performing
ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) сътворителна икореномическа квантитенденция* (performing ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) сътворителна икореномическа субтиквантитенденция* (performing ecorenomic
subtiquantitrend) и (β) сътворителна икореномическа обтиквантитенденция* (performing ecorenomic obtiquantitrend)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическата тенденция са:
(1) усвоявана икореномическа тенденция* (assimilated ecorenomic trend)
{в т.ч. (а) усвоявана икореномическа квалитенденция* (assimilated
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквалитенденция* (assimilated ecorenomic subtiqualitrend) и (β) усвоявана икореномическа обтиквалитенденция* (assimilated ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) усвоявана икореномическа квантитенденция* (assimilated
ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) усвоявана икореномическа
субтиквантитенденция* (assimilated ecorenomic subtiquantitrend) и (β) усвоя-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вана икореномическа обтиквантитенденция* (assimilated ecorenomic obtiquantitrend)]};
(2) създавана икореномическа тенденция* (gived ecorenomic trend) {в
т.ч. (а) създавана икореномическа квалитенденция* (gived ecorenomic
qualitrend) [към която се числят (α) създавана икореномическа субтиквалитенденция* (gived ecorenomic subtiqualitrend) и (β) създавана икореномическа
обтиквалитенденция* (gived ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) създавана икореномическа квантитенденция* (gived ecorenomic quantitrend) [към която се
числят (α) създавана икореномическа субтиквантитенденция* (gived
ecorenomic subtiquantitrend) и (β) създавана икореномическа обтиквантитенденция* (gived ecorenomic obtiquantitrend)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата тенденция са:
(1) сустатитна икореномическа тенденция* (sustatitic ecorenomic trend)
{в т.ч. (а) сустатитна икореномическа квалитенденция* (sustatitic
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа
субтиквалитенденция* (sustatitic ecorenomic subtiqualitrend) и (β) сустатитна
икореномическа
обтиквалитенденция*
(sustatitic
ecorenomic
obtiqualitrend)] и (б) сустатитна икореномическа квантитенденция*
(sustatitic ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) сустатитна икореномическа субтиквантитенденция* (sustatitic ecorenomic subtiquantitrend) и
(β) сустатитна икореномическа обтиквантитенденция* (sustatitic
ecorenomic obtiquantitrend)]};
(2) субстатна икореномическа тенденция* (substatum ecorenomic trend)
{в т.ч. (а) субстатна икореномическа квалитенденция* (substatum
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквалитенденция* (substatum ecorenomic subtiqualitrend) и (β) субстатна икореномическа обтиквалитенденция* (substatum ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) субстатна икореномическа квантитенденция* (substatum
ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) субстатна икореномическа
субтиквантитенденция* (substatum ecorenomic subtiquantitrend) и (β) субстатна икореномическа обтиквантитенденция* (substatum ecorenomic obtiquantitrend)]};
(3) запасова икореномическа тенденция* (stock ecorenomic trend) {в т.ч.
(а) запасова икореномическа квалитенденция* (stock ecorenomic qualitrend)
[към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквалитенденция*
(stock ecorenomic subtiqualitrend) и (β) запасова икореномическа обтиквали35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тенденция* (stock ecorenomic obtiqualitrend)] и (б) запасова икореномическа
квантитенденция* (stock ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) запасова икореномическа субтиквантитенденция* (stock ecorenomic subtiquantitrend) и (β) запасова икореномическа обтиквантитенденция* (stock
ecorenomic obtiquantitrend)]};
(4) сустатантна икореномическа тенденция* (sustatantal ecorenomic
trend) {в т.ч. (а) сустатантна икореномическа квалитенденция* (sustatantal
ecorenomic qualitrend) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа
субтиквалитенденция* (sustatantal ecorenomic subtiqualitrend) и (β) сустатантна икореномическа обтиквалитенденция* (sustatantal ecorenomic
obtiqualitrend)] и (б) сустатантна икореномическа квантитенденция*
(sustatantal ecorenomic quantitrend) [към която се числят (α) сустатантна икореномическа
субтиквантитенденция*
(sustatantal
ecorenomic
subtiquantitrend) и (β) сустатантна икореномическа обтиквантитенденция* (sustatantal ecorenomic obtiquantitrend)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОДАДЕНОСТ* (ecorenomic typodatum /factuality/) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОПРИРОДА* (ecorenomic typonature) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОСУПФОРМА* (ecorenomic typosupform) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОСЪЩИНА* (ecorenomic typomatter) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОФЕНОФОРМА* (ecorenomic typophenoforma)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (ecorenomic triad) (*) – общо понятие за
икономическа триада и икотехномическа триада, които са нейни разновидности (то е или икономическа триада, или икотехномическа триада, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те
образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; обединение (вж. икореномическо обединение)
от три равностепенни икореномически монади, където от своя страна всяка
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от икореномически понятия* (ecorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са
установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова икореномическата триада е триравнищен диалектически формат от триравнищни тройки (от едностепенни
икореномически триади) от икореномически понятия, вътре между които понятия във всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Също така, между триравнищните тройки от понятия (между едностепенните икореномически триади)
като цяло (две или повече от две тройки) отново са установени отношения на
определящо и решаващо в икореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на триадата
(те са определени от степените на трите изграждащи я монади), (2) по отношение на трите равнища на триадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на триадата. Според броя на степените разновидности на
икореномическата триада са: (1) едностепенната икореномическа триада
(при една триравнищна тройка от понятия); (2) двустепенната икореномическа триада (при две триравнищни тройки от понятия, образуващи една двойка
с отношения на определящо и решаващо в икореномиката); (3) тристепенната икореномическа триада (при три триравнищни тройки от понятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката);
(4) многостепенната икореномическа триада (при повече от три триравнищни тройки от понятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в икореномиката). Икореномическата триада е съставна
част на икореномическата мултиада.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА (ecorenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икореномическа триада;
едностепенна икореномическа триада;
икореномическа триада;
многостепенна икореномическа триада;
натуритатна едностепенна икореномическа триада (същото като икореномически натуритат);
тристепенна икореномическа триада;
тристратификатна двустепенна икореномическа триада (същото като
икореномически тристратификат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тристратна едностепенна икореномическа триада (същото като икореномически тристрат);
фактитатна едностепенна икореномическа триада (същото като икореномически фактитат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (ecorenomic pheness) [съкратено от феноменно-изразена (phenomenally-expressed) икореномическа ценност] (*) – общо
понятие за икономическа феност и икотехномическа феност, които са негови
разновидности (то е или икономическа феност, или икотехномическа феност,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); феноменна определеност
на икореномическата ценностност; неосредствено-измерима и непосредствено-оценявана от социума (от хората и от обществото като цяло) способност на
икореномическите блага* (ecorenomic goods) (вж. икономически блага) да
осигуряват неговото (на социума) съществуване и икореномическо възпроизводство* (ecorenomic reproduction) (вж. икономическо възпроизводство); външен начин на изразяване на типичния икореномически предмет и на икореномическата ценностност; типичен начин за означаване (на изразяване) на
икореномическото явление (т.е. е типично икореномическо явление), чрез
което се проявява нетрансценденталната (апостериорната) икореномическа
същност; една от двете разновидности на типичния икореномически диспозант (другата му разновидност е икореномическата ценностност) и елемент на
типичния икореномически диспозат. Икореномическата феност е опредметено икореномическа ценностност (objectified ecorenomic worthness). Тя е същото като икореномически субтиинцентит и като инцентитално икореномическо субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ (ecorenomic pheness) (ки) – във:
запасова икореномическа феност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс);
запасова икореномическа феност (същото като запасов икореномически
субтиинцентит и като запасово инцентитално икореномическо субтиучастие);
изпълнителна икореномическа феност (същото като изпълнителен икореномически субтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие);
икореномическа феност (същото като икореномически субтиинцентит и
като инцентитално икореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна икореномическа феност (същото като работен икореномически
субтиинцентит и като работно инцентитално икореномическо субтиучастие);
субстатна икореномическа феност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс);
субстатна икореномическа феност (същото като субстатен икореномически субтиинцентит и като субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатантна икореномическа феност (същото като сустатантен икореномически субтиинцентит и като сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатитна икореномическа феност (същото като сустатитен
икореномически субтиинцентит и като сустатитно инцентитално
икореномическо субтиучастие);
съзидателна икореномическа феност (същото като съзидателен
икореномически субтиинцентит и като съзидателно инцентитално
икореномическо субтиучастие);
сътворителна икореномическа феност (същото като сътворителен икореномически субтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие);
творческа икореномическа феност (същото като творчески икореномически субтиинцентит и като творческо инцентитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателна икореномическа феност (същото като унисъзидателен
икореномически субтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУБСТАНЦИЯ* (ecorenomic phenosubstance)
– същото като субстанциално икореномическо явление (вж. дерелевантен
диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУБСТАНЦИЯ (ecorenomic phenosubstance)
(ки) – във:
икореномическа феносубстанция [същото като субстанциално икореномическо явление (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типична икореномическа феносубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУПЕРСТАНТА* (ecorenomic phenosuperstant) – същото като [1] суперстантивно икореномическо явление (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически смисъл
и икореномически супсенс) и [2] икореномически супсенс;
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУПЕРСТАНТА (ecorenomic phenosuperstant)
(ки) – във:
икореномическа феносуперстанта [същото като [1] суперстантивно
икореномическо явление (вж. дерелевантен диалектически икореномически
ингредиент, икореномически смисъл и икореномически супсенс) и [2] икореномически супсенс];
типична икореномическа феносуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОФОРМА* (ecorenomic phenoform) – същото
като икореномическо проявление (вж. още дерелевантен диалектически икореномически ингредиент и релевантен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОФОРМА (ecorenomic phenoform) (ки) – във:
икореномическа феноформа [същото като икореномическо проявление (вж.
още дерелевантен диалектически икореномически ингредиент и релевантен
диалектически икореномически ингредиент)];
типична икореномическа феноформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (ecorenomic form) (*) – общо понятие за
икономическа форма и икотехномическа форма, които са нейни разновидности (то е или икономическа форма, или икотехномическа форма, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство); външно състояние (външнопредставено състояние) на икореномическия предмет [или още външно икореномическо състояние (external ecorenomic state /condition/)] и начин на съществуване на икореномическото съдържание (на съдържанието на икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо съществуване
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/съществувание/* (ecorenomic existence way)]; форма на икореномическото
съдържание; едно от понятията на икореномиката. Икореномическата форма е
организацията на икореномическото съдържание, системата от устойчиви икореномически връзки* (ecorenomic ionnections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа връзка), изразява се в икореномическата структура* (ecorenomic
structure) (вж. икономическа структура) и в икореномическото многообразие* (ecorenomic manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икореномическата система* (character of the ecorenomic system)
(вж. характер на икономическата система). Икореномическата форма е начинът на съхраняване на икореномическия хомеостазис* (ecorenomic
homeostasis) (вж. икономически хомеостазис). Тя е едната от двете разновидности на икореномическото проявление (на икореномическата феноформа)
и една от двете разновидности на икореномическия суперстрат (на икореномическата супформа). Икореномическото съдържание и икореномическата
форма са категории на състоянието на икореномическия предмет* (state
/condition/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително
различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическото съдържание се снема в икореномическата форма: икореномическата форма е икореномическото съдържание в снет вид. Специфично за определеността на икореномическата форма е, че в нейните граници (респ. в границите на икореномиката) има взаимозависимост между икономическата форма и икотехномическата форма [те формират вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]. Взаимните въздействия и
взаимообусловеността помежду им образуват вид икореномическа област*
(ecorenomic area) (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната икотехномика (вж. икономика и икотехномика). Вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА (ecorenomic form) (ки) – във:
икореномическа форма;
субстанциална икореномическа форма (вж. икореномически субстрат
и икореномически суперстрат);
суперстантивна икореномическа форма (вж. икореномически субстрат
и икореномически суперстрат);
същностна икореномическа форма (вж. икореномическа същина и икореномическо проявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типична икореномическа форма (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
феноменна икореномическа форма (вж. икореномическа същина и икореномическо проявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУБСТАНЦИЯ* (ecorenomic fosubstance) – същото като субстанциална икореномическа форма (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУБСТАНЦИЯ (ecorenomic fosubstance) (ки) –
във:
икореномическа фосубстанция [същото като субстанциална икореномическа форма (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат)];
типична икореномическа фосубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУПЕРСТАНТА* (ecorenomic fosuperstant) –
същото като суперстантивна икореномическа форма (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, икореномически субстрат и икореномически суперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУПЕРСТАНТА (ecorenomic fosuperstant) (ки) –
във:
икореномическа фосуперстанта (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа фосуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСЪЩНОСТ* (ecorenomic foessence) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСЪЩНОСТ (ecorenomic foessence) (ки) – във:
икореномическа фосъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типична икореномическа фосъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОФЕНОСТ* (ecorenomic fopheness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic foworthness) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ХОМЕОСТАТИЧНОСТ (ecorenomic homeostaticality) (ки) – във:
външна икореномическа хомеостатичност (вж. икореномическо количество);
вътрешна икореномическа хомеостатичност (вж. икореномическо качество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic worthness) (подразбирана като стопанствена икореномическа ценностност) (съкратено от ценен икореномически трансцентит), ценностност на стопанствения икореномически запас, икореномическа отдаденост, трансцентитално икореномическо субтиучастие, (*) – общо понятие за икономическа ценност (подразбирана като стопанствена икономическа ценност) (като ценен икономически
трансцентит) и икотехномическо усърдие (подразбирано като стопанствено
икотехномическо усърдие) (като ценен икотехномически трансцентит), които са нейни разновидности (то е или икономическа ценностност, или икотехномическо усърдие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) и които
като двойка образуват ценностен трансцентитен икореномически диспозат* (worth centitary ecorenomic disposate) [последното същото като трансцентитен икореномически диспозат (вж. икореномика и центитификатен икореномически диспозат)]; субективно-отразен от общностната икономическа
единица (в т.ч. и от индивида) и стопанствено (производствено или потребително) използван (отдаван или опредметяван) от някакъв стопанствен икореномически запас обективно-необходим създаващ или усвояващ съзидателен
(творчески или работен) икореномически интерес (подразбиран като създаващ или усвояващ съзидателен стопанствен икореномически интерес)
(последният като форма на съществуване на създаваща или усвояваща съзидателна стопанствена икореномическа енергия) при осъществяването на
икореномическа дейност (на икореномическа активност) [тук създаващият
или усвояващият съзидателен икореномически интерес е общо понятие за създаващ или усвояващ съзидателен икономически интерес (подразбиран като
стопански създаващ или усвояващ съзидателен икономически интерес)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономически интерес) и създаващ или усвояващ съзидателен икотехномически интерес (подразбиран като създаващ или усвояващ съзидателен
стопански икотехномически интерес)]. Икономическата оценка, която общностната единица дава на икотехномическото усърдие (на стопанственото
икотехномическо усърдие) (зависеща от степента, с която според икономическата единица стопаственият запас удовлетворява някакви потребности, и от
степента на вложената ценностност) е ценността на стопанствения икономическия запас. В този контекст икотехномическото усърдие на стопанствения икотехномически запас има технологична природа (то е понятие на икотехномиката, на технологичената сфера в условията на икономиката), а икономическата ценност на стопанствения икономически запас – идеалнооценъчна (в т.ч. и субективно-оценъчна) природа (тя е понятие на икономиката, на икономическата база). Икореномически форми на икореномическато
ценностност са икореномическата полезностност и икореномическата
стойностност.
Специфично за определеността на икореномическата ценностност W
(приемаща формата на икореномически трансцентит) е, че двете й разновидности в лицето на икономическата ценност W (приемаща формата на
икономически трансцентит) и икотехномическото усърдие W (приемаща
формата на икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически диспозат
икономическата ценност (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
ценностна икономическа оценка* (worth economic estimatе) на икотехномическото усърдие (изпълняващо ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function) W = EW (W ) (вж. икономическа оценка), където EW е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), W = TW е общата икономическа оценка на икотехномическото усърдие (total economic estimatе of the ecotechnomic diligence),
AW =

TW
TW

е средната икономическа оценка на икотехномическото усърдие (average
economic estimatе of the ecotechnomic diligence) и
MW =

dTW
d TW
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределната икономическа оценка на икотехномическото усърдие (marginal economic estimatе of the ecotechnomic diligence). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между икономическата ценност и икореномическото
усърдие образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която
едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж.
икономика и икотехномика).
Разновидности на икореномическата ценностност (на стопанствената икореномическа ценностност) са производствената икореномическа ценностност* (production ecorenomic worthness), потребителната икореномическа
ценностност* (consumption ecorenomic worthness), факторната икореномическа ценностност* (factor ecorenomic worthness) [в т.ч. факторна производствена икореномическа ценностност* (factor production ecorenomic
worthness) и факторна потребителна икореномическа ценностност* (factor consumption ecorenomic worthness)], продуктовата икореномическа ценностност* (product ecorenomic worthness) [в т.ч. продуктова производствена
икореномическа ценностност* (product production ecorenomic worthness) и
продуктовата потребителна икореномическа ценностност* (product consumption ecorenomic worthness)]. Към факторната икореномическа ценностност
се числяг трудовата икореномическа ценностност* (labour ecorenomic
worthness) [в т.ч. трудовата производствена икореномическа ценностност* (labour production ecorenomic worthness) и трудовата потребителна
икореномическа ценностност* (labour consumption ecorenomic worthness)] и
физическата икореномическа ценностност* (physical ecorenomic worthness)
[в т.ч. физическа производствена икореномическа ценностност* (physical
production ecorenomic worthness) и физическа потребително икореномическа
ценностност* (physical consumption ecorenomic worthness)]. Трудовата производствена икореномическа ценностност и физическата производствена икореномическа ценностност са разновидности на факторната производствена икореномическа ценностност, а трудовата потребително икореномическа ценностност и физическата потребителна икореномическа ценностност са разновидности на факторната потребителна икореномическа ценностност. От своя
страна факторната производствена икореномическа ценностност и продуктовата производствена икореномическа ценностност са разновидности на производствената икореномическа ценностност, а факторната потребителна икореномическа ценностност и продуктовата потребителна икореномическа ценнос45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тност са разновидности на потребителната икореномическа ценностност. Производствената и потребителната икореномическа ценностност са разновидности на стопанствената икореномическа ценностност. Вж. фиг. 1.

Трудова производствена икореномическа ценностност

Трудова потребителна икореномическа ценностност

Трудова икореномическа
ценностност

Физическа производствена икореномическа
ценностност

Физическа потребителна икореномическа ценностност

Физическа
икореномическа ценностност

Факторна производствена икореномическа ценностност

Факторна потребителна икореномическа ценностност

Факторна
икореномическа ценностност

Продуктова производствена икореномическа ценностност

Продуктова потребителна икореномическа ценностност

Продуктова
икореномическа ценностност

Производствена
икореномическа
ценностност

Потребителна
икореномическа
ценностност

Стопанствена
икореномич.
ценностност

Фиг.1. Стопанствени разновидности на икореномическата ценностност

Ако не е посочено друго, под икореномическа ценностност обикновено се
подразбира факторната производствена икореномическа ценностност (същото
като ценностност на производствения икореномически фактор). Аналогично
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на това, ако не е посочено друго, под трудова икореномическа ценностност
обикновено се подразбира трудовата производствена икореномическа ценностност (същото като ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор), а под физическа икореномическа ценностност обикновено се подразбира физическата производствена икореномическа ценностност (същото като
ценностност на физическия производствен икореномически фактор). Вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ (ecorenomic worthness) (ки) – във:
икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор);
икореномическа ценностност;
продуктова икореномическа ценностност (на производствения икореномически продукт);
продуктова икореномическа ценностност;
трудова икореномическа ценностност (на трудовия производствен икореномически фактор);
трудова икореномическа ценностност;
физическа икореномическа ценностност (на физическия производствен
икореномически фактор);
физическа икореномическа ценностност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (ecorenomic worthness) (на производствения икореномически фактор), ценностност на производствения икореномически фактор, съзидателна ценностност на производствения икореномически фактор, (*) – общо понятие за икономическа ценност (на производствения икономически фактор) (същото като ценност на производствения
икономически фактор) и икотехномическо усърдие (на производствения икореномически фактор), които са нейни разновидности (то е или икономическа
ценностност, или икотехномическо усърдие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство) и които като двойка образуват вид ценностен трансцентитен икореномически диспозат* (worth centitary ecorenomic disposate)
[последното същото като трансцентитен икореномически диспозат (вж.
центитификатен икореномически диспозат)]; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) и производствено използван (отдаван или опредметяван) от производствените икореномически
фактори обективно-необходим създаващ съзидателен (творчески или рабо47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен) производствен икореномически интерес (последният като форма на съществуване на създаваща съзидателна производствена икореномическа
енергия) при осъществяването на икореномическа дейност (на икореномическа активност), при която се създава икореномическо благо (същото като
артипрефикасно икореномическо благо), притежаващо способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икореномически потребности
(същото като ефикасни икореномически потребности) [тук създаващият или
усвояващият съзидателен производствен икореномически интерес е общо понятие за създаващ или усвояващ съзидателен производствен икономически
интерес (вж. икономически интерес) и създаващ или усвояващ съзидателен
производствен икотехномически интерес]. Разглежданата икореномическа
ценностност е същото като съзидателна факторна икореномическа ценностност* (making factor ecorenomic worthness) и като факторна производствена икореномическа ценностност* (factor production ecorenomic worthness).
Икономическата оценка, която общностната единица дава на производственото икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор)
(зависеща от степента, с която според икономическата единица този фактор
удовлетворява някакви потребности, и от степента на вложената ценностност)
е ценността на производствения икономически фактор. В този контекст
икотехномическото усърдие на производствения икотехномически фактор има
технологична природа (то е понятие на икотехномиката, на технологичената
сфера в условията на икономиката), а икономическата ценност на производствения икономически фактор – идеално-оценъчна (в т.ч. и субективнооценъчна) природа (тя е понятие на икономиката, на икономическата база).
Специфично за определеността на икореномическата ценностност (на
производствения икореномически фактор) W (xp) (приемаща формата на вид
икореномически трансцентит) е, че двете й разновидности в лицето на икономическата ценност (на производствения икореномически фактор) W (xp)
(приемаща формата на икономически трансцентит) и икотехномическото
усърдие (на производствения икореномически фактор) W (xp) (приемаща
формата на икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически диспозат
икономическата ценност (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
ценностна икономическа оценка* (worth economic estimatе) на икотехномическото усърдие (изпълняващо ролята на икореномическа същност). Тя се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
W ( xp) = EW ( xp ) (W ( xp))
(вж. икономическа оценка), където EW(xp) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), W(xp)=
TW(xp) е общата икономическа оценка на производственото икотехномическо усърдие (total economic estimatе of the production ecotechnomic diligence),
AW( xp) =

TW ( xp)
TW ( xp)

е средната икономическа оценка на производственото икотехномическо
усърдие (average economic estimatе of the production ecotechnomic diligence) и
MW ( xp) =

dTW ( xp)
d TW ( xp)

е пределната икономическа оценка на производственото икотехномическо усърдие (marginal economic estimatе of the production ecotechnomic diligence).
Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическата ценност и икореномическото усърдие образуват вид икореномическа област (вж.
икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в
частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на
граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според характера на субективно-отразения съзидателен икореномически
интерес (според ценностнанта икономическа ингредиентност) форми на съществуване на икореномическата ценностност (на съзидателната икореномическа ценностност) са (1) творческата икореномическа ценностност* (creative ecorenomic worthness) (което е равнище на отдаване или на опредметяване
на творчески икореномически интерес като форма на съществуване на
творческа икореномическа енергия, последната от своя страна като форма на
съществуване на съзидателната икореномическа енергия), наричана икореномическа полезнстност, и (2) работната икореномическа ценностност*
(working ecorenomic worthness) (което е равнище на отдаване или на опредметяване на работен икореномически интерес като форма на съществуване на
работна икореномическа енергия, последната от своя страна като форма на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съществуване на съзидателната икореномическа енергия), наричана икореномическа стойностност. Икореномическата ценностност, умение и усилие,
всяко поотделно, имат свои специфични измерителни единици. Това е валидно
и за техните форми и разновидности.
В зависимост от типа на производствения икореномически фактор, който
отдава или опредметява съзидателен икореномически интерес (според производствената икономическа факторност), се разграничават:
(1) трудова икореномическо ценностност* (labour ecorenomic
worthness) [същото като трудово-факторно икореномическо ценностност*
(labourly-factor ecorenomic worthness)] – икореномическо ценностност, което се
прилага при икореномическия труд (при функционирането на трудовия производствен икореномически фактор, т.е. ценностност на трудовия фактор) (то
е равнище на отдаване или на опредметяване на създаващ трудов икореномически интерес, последният като форма на съществуване на създаваща трудова икореномическа енергия) (последната от своя страна като форма на създаваща съзидателна икореномическа енергия) и което е форма на съществуване на съзидателната икореномическо ценностност {то е още съзидателна
трудово икореномическо ценностност* (making labour ecorenomic worthness), в т.ч. (според ценностнанта икономическа ингредиентност) (а) творческа трудова икореномическа ценностност* (creative labour ecorenomic
worthness) [същото като творческа трудово-факторна икореномическа ценностност* (creative labourly-factor ecorenomic worthness)] – икореномическа
ценностност, която се прилага при творческия икореномически труд (при
функционирането на творческия трудов производствен икореномически
фактор) (тя е равнище на отдаване или на опредметяване на творчески трудов икореномически интерес, последният като форма на съществуване на
творческата трудова икореномическа енергия, която от своя страна е форма
на съзидателна трудова икореномическа енергия) и която е форма на съществуване на творческата съзидателна икореномическа ценностност, и (б) работна трудова икореномическа ценностност* (working labour ecorenomic
worthness) [същото като работна трудово-факторна икореномическа ценностност* (working labourly-factor ecorenomic worthness)] – икореномическа
ценностност, което се прилага при работния икореномическия труд (при
функционирането на работния трудов производствен икореномически
фактор) (тя е равнище на отдаване или на опредметяване на работен трудов
икореномически интерес, последният като форма на съществуване на работната трудова икореномическа енергия, която от своя страна е форма на съ50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна трудова икореномическа енергия) и която е форма на съществуване на работната съзидателна икореномическа ценностност};
(2) физическа икореномическа ценностност* (physical ecorenomic
worthness) [същото като физическо-факторно икореномическа ценностност* (physically-factor ecorenomic worthness)] – икореномическа ценностност,
която се прилага при икореномическия физит (при функционирането на физическия производствен икореномически фактор, т.е. ценностност на физическия фактор) (тя е равнище на отдаване или на опредметяване на създаващ
физически икореномически интерес, последният като форма на съществуване на създаваща физическа икореномическа енергия) (последната от своя
страна като форма на създаваща съзидателна икореномическа енергия) и което е форма на съществуване на съзидателната икореномическа ценностност
{то е още съзидателна физическо икореномическо ценностност* (making
physical ecorenomic worthness), в т.ч. (според ценностнанта икономическа ингредиентност) (а) творческа физическа икореномическа ценностност*
(creative physical ecorenomic worthness) [същото като творческа физическофакторна икореномическо ценностност* (creative physical-factor ecorenomic
worthness)] – икореномическа ценностност, която се прилага при творческия
икореномически физит (при функционирането на творческия физически
производствен икореномически фактор) (тя е равнище на отдаване или на
опредметяване на творчески физически икореномически интерес, последният като форма на съществуване на творческата физическа икореномическа
енергия, която от своя страна е форма на съзидателна физическа икореномическа енергия) и която е форма на съществуване на творческата съзидателна
икореномическа ценностност, и (б) работна физическа икореномическа ценностност* (working physical ecorenomic worthness) [същото като работна физическо-факторна икореномическо ценностност* (working physical-factor
ecorenomic worthness)] – икореномическа ценностност, което се прилага при
работния икореномическия физит (при функционирането на работния физически производствен икореномически фактор) (тя е равнище на отдаване
или на опредметяване на работен физически икореномически интерес, последният като форма на съществуване на работната физическа икореномическа енергия, която от своя страна е форма на съзидателна физическа икореномическа енергия) и което е форма на съществуване на работната съзидателна икореномическа ценностност}.
Според факторната икономическа определеност разновидности на икореномическата ценностност са: (1) трудово-определената икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностност* (labourly-determinate ecorenomic worthness) [в т.ч. (а) трудовоопределена трудова икореномическа ценностност* (labourly-determinate
labour ecorenomic worthness) и (б) трудово-определена физическа икореномическа ценностност* (labourly-determinate physical ecorenomic worthness)] и (2)
физическо-определената икореномическа ценностност* (physicallydeterminate ecorenomic worthness) [в т.ч. (а) физическо-определена трудово
икореномическа ценностност* (physically-determinate labour ecorenomic
worthness) и (б) физическо-определена физическа икореномическа ценностност* (physically-determinate physical ecorenomic worthness)].
Според факторната икономическа обусловеност (при натрупване на съответен вид икореномическа ценностност, когато в общия случай едновременно се използват трудов и физически производствен фактор) нейни разновидности са: (1) трудово-обусловеао икореномическа ценностност* (labourly-conditioned ecorenomic worthness) или още трудовитна икореномическа ценностност* (labourtic ecorenomic worthness) – икореномическа ценностност, което се прилага и натрупва при икореномическия труд (при функционирането на трудовия производствен икореномически фактор [в т.ч. (а) творческа трудово-обусловено икореномическа ценностност* (creative labourlyconditioned ecorenomic worthness) или още творческа трудовитно икореномическа ценностност* (creative labourtic ecorenomic worthness) и (б) работна
трудово-обусловено икореномическа ценностност* (working labourlyconditioned ecorenomic worthness) или още работна трудовитна икореномическа ценностност* (working labouritic ecorenomic worthness)], и (2) физическо-обусловена
икореномическа
ценностност*
(phisically-conditioned
ecorenomic worthness) или още физичностна икореномическа ценностност*
(phisicallitic ecorenomic worthness) – икореномическа ценностност, което се
прилага при икореномическия физит (при функционирането на физическия
производствен икономически фактор) [в т.ч. (а) творческа физическообусловена икореномическа ценностност* (creative phisically-conditioned
ecorenomic worthness) или още творческа физичностна икореномическа
ценностност* (creative phisicallitic ecorenomic worthness) и (б) работна физическо-обусловена икореномическа ценностност* (working phisicallyconditioned ecorenomic worthness) или още работна физичностна икореномическа ценностност* (working phisicallitic ecorenomic worthness)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на икореномическата ценностност са: (1) индивидуалната икореномическа ценностност* (individual ecorenomic worthness) [чиито форми на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съществуване са индивидуалната икореномическа полезностност*
(individual ecorenomic utilitiness) и индивидуалната икореномическа
стойностност* (individual ecorenomic valueness)], (2) фирмената икореномическа ценностност* (firm ecorenomic worthness) [чиито форми на съществуване са фирмената икореномическа полезностност* (firm ecorenomic utilitiness) и фирмената икореномическа стойностност* (firm ecorenomic
valueness)], (3) обществената икореномическа ценностност* (social
ecorenomic worthness) [чиито форми на съществуване са обществената икореномическа полезностност* (social ecorenomic utilitiness) и обществената
икореномическа стойностност* (social ecorenomic valueness)] и други. Някои от формите и разновидностите на икореномическата ценностност са показани във фит. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа ценностност (съзидателна икореномическа ценностност)

Трудова икореном.
ценностност (съзидателна трудова икореном. ценностност)

Творческа трудова
икореномическа
ценностност (трудова икореномическа полезностност)

Физическа икореном.
ценностност (съзидателна физическа икореном. ценностност)

Работна трудова
икореномическаеска ценностност
(трудова икореномическа стойностност)

Творческа физическа икореномическа ценностност
(физическа икореномическа полезностност)

Творческа икореномическа ценностност
(икореномическа полезностност)

Работна физическа
икореномическаеска ценностност
(физическа икореномическа
стойностност)

Работна икореномическа ценностност
(икореномическа
стойностност)

Икореномическа ценностност (съзидателна икореномическа ценностност)
Фиг. 1. Форми и разновидности на икореномическата ценностност (на ценностността на
производствения икономически фактор)

В дълбоката си същностна определеност хомогенната маса от икореномическа ценностност (на дадена икономическа единица, в т.ч. и на даден индивид) (от което зависи ценностността на производствения икономически фактор) сама по себе си не е нито отдаване на познание и опит (което определя
равнището на полезностността), нито е отдаване на напрежение (което определя равнището на стойностността), а онзи първоначален етер (по подобие на
квантовия ваккум във физиката), стоящ в основата на икореномиката, който в
икореномическата дейност при различни формати на сгъстяване може да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------превръща в разнообразни (и вече качествено различни, хетерогенни) икореномически форми, чиито първи стъпала са икореномическата полезностност и
икореномическата стойностност. Това означава, че за даден общностен обхват
от различни икономически единици (за всяка една от които и присъща различна мярка за икореномическа ценностност) е възможно да се изведе универсална ценостностна единица, която авторът на енциклопедията нарича икореномически униконтин* (ecorenomic unicontinon) [съкратено от универсален
континиум (universal continuum)] (или още икореномически униконтин). Тогава икореномическите ценностности на различните икономически единици
(на различните общностни икономически единици, в т.ч. и на различните индивидуални икономически единици) могат да бъдет сведени (и измерени) в
еднакви икореномически униконтини и по такъв начин техните икореномически ценностности, полезностности и стойностности (а чрез тях и други производни на тях икореномически величини) да станат адитивно съпоставими.
От субстанциална гледна точка икореномическата ценностност е разпредметена икореномическа потенциалност (вж. икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]), а икореномическата потенциалност е уплътнена икореномическа ценностност. Аналогично на това, (1) икореномическата полезностност е разпредметена творческа икономическа потенциалност, а
творческата икономическа потенциалност е уплътнена икореномическо полезностност, и (2) икореномическата стойностност е разпредметена работна икономическа потенциалност, а работната икономическа потенциалност е уплътнена икореномическо стойностност.
1. Икореномическата ценностност, икореномическата полезностност
и икореномическата стойностност като съзидателно-трансцентитален
икореномически спeцифат
Според ценностната икономическа ингредиентност икореномическата
ценностност (на производствения икореномически фактор) W (xp) (по-нататък
по подразбиране означавана само като икореномическа ценностност W ) има
статута на икореномическо съдържание, а икореномическата полезностност
(на производствения икореномически фактор) U (xp) и икореномическата
стойностност (на производствения икореномически фактор) V (xp) (понататък по подразбиране означавани съответно само като икореномическа полезностност U и икореномическа стойностност V ) – на нейни взаимодействащи си икореномически форми, които са трансцентитални начини на същест55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вуване на икореномическата ценностност и са неотделими една от друга (неотделими, защото прилагането на стойностност без полезностност е безпредметно, а прилагането на полезностност без някакво стойностност е невъзможно). В това им качество икореномическата ценностност, икореномическата
полезностност и икореномическата стойностност образуват вид съзидателнотрансцентитален икореномически специфат* (makingly-transcentital
ecorenomic specifate) (вж. икономически специфат). С прехода от съдържанието към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа ценностност (което е еманация на иконреомическия униконтин) се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от видими на повърхността икореномическа полезностност и икореномическа
стойностност, които имат обща за тях икореномическа ценностност, означавана като съзидателно-специфатна икореномическа ценностност* (makinglyspecifatic ecorenomic worthness) (на производствения икореномически фактор)
W ( xp) m (обща ценностност на полезностността и стойностността в границите
на съзидателно-трансцентиталния икореномически специфат и тяхно икореномичекко съдържание). Тя е общо понятие за съзидателно-специфатна икономическа ценност (на производствения икономически фактор) (същото като
ценност на производствения икономически фактор) и съзидателноспецифатно икотехномическо усърдие (на производствения икореномически
фактор), които са нейни разновидности и които като двойка образуват вид
ценностен трансцентитен икореномически диспозат. По-нататък по подразбиране съзидателно-специфатната икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор) е означавана само като съзидателноспецифатна икореномическа ценностност Wm .
Специфично за определеността на съзидателно-специфатната икореномическата ценностност Wm (приемаща формата на вид икореномически трансцентит) е, че двете й разновидности в лицето на съзидателно-специфатната
икономическата ценност Wm (приемаща формата на вид икономически трансцентит) и съзидателно-специфатното икотехномическото усърдие Wm (приемащо формата на вид икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически
диспозат съзидателно-специфатната икономическа ценност (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е ценностна икономическа оценка* (worth
economic estimatе) на съзидателно-специфатното икотехномическото усърдие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(изпълняващо ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
Wm = EW ( m ) (Wm )

(вж. икономическа оценка), където EW(m) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), W = TW е
общата икономическа оценка на съзидателно-специфатното производствено икотехномическо усърдие (total economic estimatе of the makinglyspecifatic production ecotechnomic diligence),
TWm
TWm
е средната икономическа оценка на съзидателно-специфатното производственото икотехномическо усърдие (average economic estimatе of the production makingly-specifatic ecotechnomic diligence) и
AWm =

MWm =

dTWm
d TWm

е пределната икономическа оценка на съзидателно-специфатното производственото икотехномическо усърдие (marginal economic estimatе of the
production makingly-specifatic ecotechnomic diligence).
Една и съща съзидателно-специфатна икореномическа ценностност може
да се прояви в различни комбинации от икореномичаска полезностност и
стойностност. Затова при непроменена величина на съзидателно-специфатната
икореномическа ценностност съществува заместване между икореномическата
полезностност и стойностност, като техните изменения са противоположни.
Тези зависимости се експлицират чрез трансцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност* (transcentital indifference curve of the makingly-specifatic ecorenomic
worthness) ICWm (фиг. 2). За целта се въвеждат следните означения:
W m = W (U ,V )

– съзидателно-специфатна икореномическа ценностност* (makinglyspecifatic ecorenomic worthness),
TWm = TW (U ,V )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– обща съзидателно-специфатна икореномическа ценностност* (total makingly-specifatic ecorenomic worthness) като функция на икореномическата полезностност U и икореномическата стойностност V ,
MWU (U ,V ) =

∂ TW (U ,V )
∂U

– пределна съзидателно-специфатна ценностност на икореномическата
полезностност* (marginal makingly-specifatic worthness of the ecorenomic utilitiness),
MWV (U ,V ) =

∂ TW (U ,V )
∂V

– пределна съзидателно-специфатна ценностност на икореномическата
стойностност* (marginal makingly-specifatic worthness of the ecorenomic
valueness). Пределнотата съзидателно-специфатна ценностност на икореномическата полезностност MWU (U ,V ) и пределното съзидателно-специфатно

ценностност на икореномическата стойностност MWV (U ,V ) са разновидности
на по-общото понятие за пределна съзидателно-специфатно икореномическа ценностност* (marginal makingly-specifatic ecorenomic worthness)
MWm = MW (U ,V ) ,

а общата съзидателно-специфатна икореномическа ценностност
TWm = TW (U ,V )

и пределната съзидателно-специфатна икореномическа ценностност

са разновидности на по-общото понятие за съзидателно-специфатна икореномическа ценностност
W m = W (U ,V ) .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на
икореномическата стойностност

V
ICWm

U

0

Количество на
Икореномическата полезностност
Фиг. 2. Трансендентална крива на безразличието
на съзидателно-специфатната икореномическа
ценностност

Трансформирането на общата съзидателно-специфатна икореномическа
ценностност в икореномическа полезностност и стойностност се определя като
трансцентитално специфичностно опредметяване на съзидателноспецифатното икореномическа ценностност* (transcentital specificitical
objectification of the makingly-specifatic ecorenomic worthness) [то е разновидност
на
специфичностното
икореномическо
опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическото опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на икореномическата полезностност и стойностност в обща съзидателно-специфатна икореномическа ценностност [представен от функцията TWm = TW (U ,V ) ] e трансцентитално специфичностно интензиониране на икореномическата полезностност и стойностност* (transcentital specificitical intensioning of the
ecorenomic skill and valueness) [то е разновидност на специфичностното икореномическо интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и
на икореномическото интензиониране изобщо].
Функцията на общата съзидателно-специфатна икореномическа ценностност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TWm = TW (U ,V )

не се променя с движението на точка по трансцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатната икореномическата ценностност ICWm . Затова уравнението на кривата ICWm при дадено равнище на общата трансцентитално-специфатна икореномическа ценностност е
TW (U ,V ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочената еднаква (постоянна) обща трансцентитално-специфатна икореномическа ценностност
TW (U ,V ) = const.

С движението на точка по трансцентиталнта крива на безразличието на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност ICWm , която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на
икореномическата полезностност и икореномическата стойностност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и съща икореномическа ценностност
може да се отдаде при различни комбинации на икореномическа полезностност и стойностност обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт).
При произволна промяна на количествата на икореномическата полезностност и стойностност (d U , d V ) (т.е. при движение на точка по трансцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатната икореномическа
ценностност ICWm ) прирастът на функцията на общата съзидателно-

специфатно икореномическа ценностност е нейният пълен диференциал
d TW (U ,V ) = MWU (U ,V )d U + MWV (U ,V )d V

или, което е същото,
d TW (U ,V ) =

∂ TW (U ,V )
∂U

dU +

∂TW (U ,V )
∂V

dV .

Когато измененията в количествата на икореномическата полезностност и
стойностност се извършват в рамките на дадена трансцентитална крива на без60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------различието на съзидателно-специфатното икореномическа ценностност, диференциалният прираст на функцията на общата съзидателно-специфатна икореномическа ценностност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в икореномическата полезностност и стойностност запазва непроменена
тяхнота обща съзидателно-специфатна икореномическа ценностност:
d TW (U ,V ) = MWU (U ,V )d U + MWV (U ,V )d V = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на икореномическата полезностност и стойностност*
(worthness-equivalent substitution of the ecorenomic skill and valueness). То е ценностностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общата съзидателно-специфатна
икореномическа ценностност
MWU (U ,V )d U и MWV (U ,V )d V ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общата съзидателспецифатна икореномическа ценностност, по отношение на което се конституира трансцентиталната крива на нейното безразличие, се извежда пределната
норма на ценностностно-еквивалентното заместване на икореномическата полезностност и ценностност* (marginal rate of the worthnessequivalent substitution of ecorenomic skill and valueness)
MRWSUV =
=−

dV

=−

MWU (U ,V )

=

MWV (U ,V )

dU

∂ TW (U ,V ) ∂ TW (U ,V )
:
.
∂U
∂V

[

]

Тя е отрицателна величина MRWSUV < 0 и е равна на отношението

dV

межdU
ду двата диференциални прираста на количествата на икореномическата
стойностност и полезностност (единият от които е положителен, а другият –
отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното
съотношение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------−

MWU (U ,V )
MWV (U ,V )

между пределните ценностности на икореномическата полезностност и
стойностност. Пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване
на икореномическата полезностност и стойностност MRWSUV показва към
определена точка от трансцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност ICWm с колко характерни единици трябва да се намали обемът на икореномическата стойностност, което да
позволи да се увеличи икореномическата полезностност с една характерна
единица, така че тяхното обща съзидателно-специфатно ценностност да остане
постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната
икономическа единица (например индивидът) намалява прилаганата от нея
икореномическа стойностност, като икономисаната от това икореномическата
ценностност използва да разшири прилаганата от нея полезностност (което
може да се получи при повишаване на квалификацията).
Функцията на общата съзидателно-специфатна икореномическа ценностност е
TWm = TW (U ,V ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе трансцентитална матрица на съзидателно-специфатната икореномическа
ценностност на О. Хесе* (Hesse transcentital matrix of the makingly-specifatic
ecorenomic worthness) H (W )UV , която се състои от тези втори производни и е
изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на
О. Хесе):

H (W )UV

 ∂ 2 TW (U ,V ) ∂ 2 TW (U ,V ) 


,
2


∂
U
∂
V
=  2 ∂U
 > 0.
2
∂
TW
(
U
,
V
)
∂
TW
(
U
,
V
)


,


2
∂V ∂U
∂V



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H (W )UV , елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 TW (U ,V )
∂U

2

> 0,

∂ 2 TW (U ,V )
∂U

2

<0

показват, че пределната съзидателно-специфатна ценностност на икореномическата полезностност и пределната съзидателно-специфатна ценностност на
икореномическата стойностност се увеличават с нарастването на полезностността и стойностността. Това е законът за нарастващата пределна съзидателно-специфатна ценностност на икореномическата полезностност
и стойностност* (law of the marginal makingly-specifatic worthness increasing
of ecorenomic skill and valueness). Законът за нарастващата пределна съзидателно-специфата ценностност е друг израз на насищането при изчерпането
на дадената ценностност при нарастване на равнищата на икореномическата полезностност и на икореномическата стойностност. Според този закон при
постоянни други условия с нарастването на количеството на икореномическата
полезностност или с нарастването на количеството на икореномическата
стойностност тяхната обща съзидателно-специфатна икореномическа ценностност се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им ценостности нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при
постоянно равнище на икореномическата стойностност, всяка следваща единица прираст на икореномическата полезностност изисква отдаването на все
по-големи порции от общата съзидателно-специфатна икореномическа ценностност, както и при постоянно равнище на икореномическата полезностност,
всяка следваща единица прираст на икореномическата стойностност също
изисква отдаването на все по-големи порции от общотата съзидателноспецифатна икореномическа ценностност.
2. Икореномическата ценностност, трудовата икореномическа ценностност и физическата икореномическа ценностност като факторнотрансцентитален икореномически спeцифат
Според производствената икономическа факторност икореномическата
ценностност (на производствения икореномически фактор) W (xp) има статута
на икореномическо съдържание (по-нататък по подразбиране означавана само
като икореномическа ценностност W ), а трудовата икореномическа ценностност (на трудовия производствен икореномически фактор) W (lp ) и физическата икореномическа ценностност (на трудовия производствен икореномически фактор) W (hp) – на нейни взаимодействащи си икореномически форми
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(по-нататък по подразбиране означавани съответно само като трудова икореномическа ценностност W (l ) и физическа икореномическа ценностност W (h) ),
които са факторни начини на съществуване на икореномическата ценностност
и си взаимодействат помежду си в икореномическото производство. В това
им качество икореномическата ценностност, трудовата икореномическа ценностност и физическата икореномическа ценностност образуват вид факторно-тренсцендентален икореномически специфат* (factorly-transcentital
ecorenomic specifate) (вж. икономически специфат). С прехода от съдържанието към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа ценностност (която е еманация на икореномическия униконтин) се трансформира в двойка от видими на повърхността трудова икореномическа ценностност и физическа икореномическа ценностност, които
имат обща за тях икореномическа ценностност, означавана като факторноспецифатна икореномическа ценностност* (total factorly-specifatic ecorenomic worthness) TW( xp) f (обща икореномическа ценностност на трудовата

икореномическа ценностност и физическата икореномическа ценностност в
границите на факторно-трансцентиталния икореномически специфат). Тя е
общо понятие за факторно-специфатна икономическа ценност (на производствения икономически фактор) и факторно-специфатно икотехномическо
усърдие (на производствения икореномически фактор), които са нейни разновидности и които като двойка образуват вид ценностен трансцентитен икореномически диспозат. По-нататък по подразбиране факторно-специфатната
икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор) е
означавана само като факторно-специфатна икореномическа ценностност
TW f .
Специфично за определеността на факторно-специфатната икореномическа ценностност Wm (приемаща формата на вид икореномически трансцентит) е, че двете й разновидности в лицето на факторно-специфатната икономическа ценност Wm (приемаща формата на вид икономически трансцентит) и факторно-специфатното икотехномическо усърдие Wm (приемащо
формата на вид икотехномически трансцентит) се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически диспозат факторно-специфатната икономическа ценност (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е ценностна икономическа оценка* (worth economic
estimatе) на факторно-специфатното икотехномическо усърдие (изпълняващо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
Wm = EW ( m ) (Wm )
(вж. икономическа оценка), където EW(m) е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), W = TW е
общата икономическа оценка на факторно-специфатното производсдтвено икотехномическо усърдие (total economic estimatе of the factorlyspecifatic production ecotechnomic diligence),
TWm
TWm

AWm =

е средната икономическа оценка на факторно-специфатното производсдтвено икотехномическо усърдие (average economic estimatе of the production
factorly-specifatic ecotechnomic diligence) и
MWm =

dTWm
d TWm

е пределната икономическа оценка на факторно-специфатното производсдтвено икотехномическо усърдие (marginal economic estimatе of the production factorly-specifatic ecotechnomic diligence).
Една и съща икореномическа ценностност може да се прояви в различни
комбинации от трудова ценностност и физическа ценностност в икореномиката. Затова при непроменена величина на общата факторно-специфатна икореномическа ценностност съществува заместване между трудовата и физическата икореномическа ценностност, като техните изменения са противоположни.
Тези зависимости се експлицират чрез трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическата ценностност* (transcentital indifference curve of the factorly-specifatic ecorenomic worthness) ICWf (фиг. 3). За целта се въвеждат следните означения:
W f = W (W (l ),W (h))
– факторно-специфатна икореномическа ценностност* (factorly-specifatic
ecorenomic worthness),

65

1283

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TW f = TW (W (l ),W (h))
– обща факторно-специфатна икореномическа ценностност* (total factorly-specifatic ecorenomic worthness) като функция на трудовата икореномическа ценностност W (l ) и физическата икореномическа ценностност W (h),
MWl (W (l ),W (h)) =

∂ TW (W (l ),W (h))
∂W (l )

– пределна факторно-специфатна ценностност на трудовата икореномическа ценностност* (marginal factorly-specifatic worthness of the labour
ecorenomic worthness),
MWh (W (l ),W (h)) =

∂ TW (W (l ),W (h))
∂W (h)

– пределна факторно-специфатна ценностност на физическата икореномическа ценностност* (marginal factorly-specifatic worthness of the phisical
ecorenomic worthness). Пределната факторно-специфатно ценностност на трудовата икореномическата ценностност
MWl (W (l ),W (h))

и пределната факторно-специфатна ценностност на физическата икореномическа ценностност
MWh (W (l ),W (h))

са разновидности на по-общото понятие за пределна факторно-специфатна
икореномическа ценностност* (marginal factorly-specifatic ecorenomic worthness)
MW f = MW (W (l ),W (h)) ,

а общата факторно-специфатно икореномическа ценностност
TW f = TW (W (l ),W (h))

и пределната факторно-специфатна икореномическа ценностност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MW f = MW (W (l ),W (h))

са разновидности на по-общото понятие за факторно-специфатна икореномическа ценностност
W f = W (W (l ),W (h)) .
Количество на физическата
икореномическа ценностност

W (h)
ICWf

W (l )

0

Количество на трудовата
икореномическа ценностност
Фиг. 3. Трансцентитална крива на безразличието
на факторно-специфатната икореномическа
ценностност

Трансформирането на общата факторно-специфатна икореномическа ценностност в трудова и физическа икореномическа ценностност се определя като
трансцентитално специфичностно опредметяване на факторноспецифатната икореномическа ценностност* (transcentital specificitical objectification of the factorly-specifatic ecorenomic worthness) [то е разновидност на
специфичностното
икореномическо
опредметяване*
(specificitical
ecorenomic objectification), както и на икореномическото опредметяване
изобщо]. Обратният процес на трансформиране на трудовата и физическата
икореномическа ценностност в обща факторно-специфатна ценностност, представен от функцията
TW f = TW (W (l ),W (h)) ,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------e трансцентитално специфичностно интензиониране на трудовата и
физическата икореномическа ценностност* (transcentital specificitical intensioning of the labour and phisical ecorenomic worthness)) [то е разновидност на
специфичностното икореномическо интензиониране* (specificitical
ecorenomic intensioning), както и на икореномическото интензиониране
изобщо].
Функцията на общата факторно-специфатна икореномическа ценностност
TW f = TW (W (l ),W (h))

не се променя с движението на точка по трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа ценностност ICWf . Затова
уравнението на кривата ICWf при дадено равнище на общата факторноспецифатно икореномическа ценностност е
TW (W (l ),W (h)) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочената еднаква (постоянна) обща факторно-специфатна икореномическа ценностност
TW (W (l ),W (h)) = const.

С движението на точка по трансцентиталната крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа ценностност ICWf , която е низходяща (и
изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на трудовата и физическата икореномическа ценностност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че едно и съща факторно-специфатна икореномическа ценностност може да се отдаде при различни комбинации на трудова и физическа ценностност обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като
икономически продукт).
При произволна промяна на количествата на трудовата и физическата
ценностност (d W (l ), d W (h)) (т.е. при движение на точка по трансцентиталната
крива на безразличието на факторно-специфатнота икореномическа ценностност ICWf ) прирастът на функцията на общата факторно-специфатна икореномическа ценностност е нейният пълен диференциал
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TW (W (l ),W (h)) =
= MWl (W (l ),W (h))d W (l ) + MWh (W (l ),W (h))d W (h)

или, което е същото,
d TW (W (l ),W (h)) =
=

∂ TW (W (l ),W (h))
∂W (l )

d W (l ) +

∂ TW (W (l ),W (h))
∂W (h)

d W (h).

Когато измененията в количествата на трудовата и физическата икореномическата ценностност се извършват в рамките на дадена трансцентиталната
крива на безразличието на факторно-специфатната икореномическа ценностност, диференциалният прираст на функцията на общата факторно-специфатна
икореномическа ценностност е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в трудовата и физическата икореномическа ценностност запазва
непроменено тяхното общо факторно-специфатна ценностност:
d TW (W (l ),W (h)) =
= MWl (W (l ),W (h))d W (l ) + MWh (W (l ),W (h))d W (h) = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на трудовата и физическата икореномическа ценностност*
(worthness-equivalent substitution of labour and phisical ecorenomic worthness). То
е ценностностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук
означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални
прираста на приравнената към нула функция на общата факторно-специфатна
икореномическа ценностност
MWl (W (l ),W (h))dW (l ) и MWh (W (l ),W (h))d W (h),

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общата факторноспецифатна икореномическа ценностност, по отношение на която се конституира трансцентиталната крива на нейното безразличие, се извежда пределната
норма на ценностностно-еквивалентното заместване на трудовата и физическата икореномическа ценностност* (marginal rate of the worthnessequivalent substitution of labour and phisical ecorenomic worthness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d W ( h)

MRWSlh =
=−

=−

d W (l )

MWl (W (l ),W (h))

=

MWh (W (l ),W (h))

∂ TW (W (l ),W (h)) ∂ TW (W (l ),W (h))
:
.
∂W (l )
∂W (l )

[

]

Тя е отрицателна величина MRWSlh < 0 и е равна на отношението

d W ( h)

d W (l )
между двата диференциални прираста на количествата на трудовата и физическата икореномическа ценностност (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното
съотношение
−

MWl (W (l ),W (h))
MWh (W (l ),W (h))

между пределните ценностности на трудовата и физическата ценностност.
Пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на трудовата
и физическата икореномическа ценностност MRWSlh < 0 показва към определена точка от трансцентиталната крива на безразличието на факторноспецифатната икореномическа ценностност ICWf с колко характерни единици
трябва да се намали обемът на физическата икореномическа ценностност, което да позволи да се увеличи трудовата икореномическа ценностност с една характерна единица, така че тяхната обща факторно-специфатна икореномическа
ценностност да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което общностната икономическа единица (например индивидът) намалява
прилаганото от нея физическа икореномическа ценностност, като икономисаната от това обща ценностност използва да разшири прилаганото от нея трудова икореномическа ценностност.
Функцията на общото факторно-специфатно икореномическа ценностност
е
TW f = TW (W (l ),W (h)).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе трансцентитална матрица на факторно-сецифатната икореномическа цен70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностност на О. Хесе* (Hesse transcentital matrix of the factorly-specifatic
ecorenomic worthness) H (W ) lh , която се състои от тези втори производни и е
изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на
О. Хесе):
 ∂ 2 TW (W (l ),W (h)) ∂ 2 TW (W (l ),W (h)) 


,
2

∂W (l )∂W (h) 
∂W (l )
H (W ) lh =  2
 > 0.
2
 ∂ TW (W (l ),W (h)) , ∂ TW (W (l ),W (h)) 


∂W (h)∂W (l )
∂W (h) 2


Включените в главния диагонал на факторната матрица на О. Хесе H (W ) lh
елементи с положителни значения
∂ 2 TW (W (l ),W (h))
∂W (l )

2

> 0,

∂ 2 TW (W (l ),W (h))
∂W (h)

2

>0

показват, че пределната факторно-специфатна ценностност на трудовата икореномическа ценностност и пределната факторно-специфатна ценностност на
физическата икореномическа ценностност се увеличават с нарастването на
трудовата и физическата икореномическа ценностност. Това е законът за нарастващата пределно факторно-специфатна ценностност на трудовата
и физическата икореномическа ценностност* (law of the marginal factorlyspecifatic worthness increasing of labour and phisical ecorenomic worthness). Законът за нарастващата пределна икореномическа ценностност е друг израз на
насищането при изчерпането на дадената ценностност при нарастване на
равнището на трудовата и физическата икореномическа ценностност. Според
този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на
трудовата икореномическа ценностност или с нарастването на количеството на
физическата икореномическа ценностност тяхната обща факторно-специфатна
икореномическа ценностност се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е.
пределните им ценностности нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на физическата икореномическа ценностност, всяка следваща единица прираст на трудовата икореномическа ценностност изисква отдаването на все по-големи порции от общата
факторно-специфатна икореномическа ценностност, както и при постоянно
равнище на трудовата икореномическа ценностност, всяка следваща единица
прираст на физическата икореномическа ценностност също изисква отдаване71

1289

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на все по-големи порции от общата факторно-специфатна икореномическа
ценностност.
3. Икореномическата ценностност съзидателно-специфатната икореномическа ценностност и факторно-специфатната икореномическа
ценностност като трансцентитален икореномически спeцифат
В своя завършен вид икореномическата ценностност (на производствения
икореномически фактор) има статута на икореномическо съдържание, а съзидателно-специфатната икореномическа ценностност* (makingly-specifatic
ecorenomic worthness) (на производствения икореномически фактор)
Wm = W (U ,V ) и факторно-специфатната икореномическа ценностност*
(factorly-specifatic ecorenomic worthness) (на производствения икореномически
фактор)
W f = W (W (l ),W (h))
– на нейни взаимодействащи си икореномически форми, които са трансцентитални начини на съществуване на икореномическата ценностност и са неотделими една от друга. В това им качество икореномическата ценностност, съзидателно-специфатната икореномическа ценностност и факторно-специфатната
икореномическа ценностност образуват вид трансцентитален икореномически специфат* (transcentital ecorenomic specifate) (вж. икореномика и икономически специфат). Това показва, че формирането на икореномическата
ценностност преминава през различни равнища (фиг. 4). В този контекст икореномическата ценностност в нейния завършен вид се представя като специфатна икореномическа ценностност* (specifatic ecorenomic worthness). С
прехода от съдържанието към формите една и съща по величина (невидима и
намираща се в дълбочина) специфатна икореномическа ценностност (която е
еманация на икореномическия униконтин) се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от по-близки до повърхността съзидателноспецифатна икореномическа ценностност и факторно-специфатна икореномическа ценностност, които имат обща за тях икореномическа ценностност, означавана като специфатна икореномическа ценностност* (total specifatic
ecorenomic worthness) W = W (xp) (обща ценностност на съзидателноспецифатната и факторно-специфатната икореномическа ценностност в границите на трансцентиталния икономически специфат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическа ценностност (специфатна икореномическа ценностност)

Съзидателноспецифатна икореномическа ценностност

Факторноспецифатна икореномическа ценностност

Творческа икореномическа
ценностност
(икореномич.
полезностност)

Работна икореномическа ценностност (икореномическа
стойностност)

Трудова икореномическа ценностност

Физическа
икотреомическа
ценностност

Творческа трудова икорен. ценностност (трудова икореном.
полезностност)

Работна трудова
икорен. ценностност (трудова
икореном.
стойностност)

Творческа физическа икорен.
ценностност (физическа икорен.
полезностност)

Работна физическа икорен.
ценностност (физическа икорен.
стойностност)

Фиг. 4. Равнища на формиране на специфатната икореномическа ценностност

Една и съща специфатна икореномическа ценностност може да се прояви
в различни комбинации от съзидателно-специфатната и факторноспецифатната икореномическа ценностност. Затова при непроменена величина
на специфатната икореномическа ценностност съществува заместване между
съзидателно-специфатната и факторно-специфатната икореномическа ценностност, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез трансцентиталната крива на безразличието на специфатната икореномическа ценностност* (transcentital indifference curve of the
specifatic ecorenomic worthness) ICW (фиг. 5). За целта се въвеждат следните
означения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------W = W (Wm ,W f ) = W (W (U ,V ),W (W (l ),W (h)))
– специфатна икореномическа ценностност* (specifatic ecorenomic worthness),
TW = TW (Wm ,W f )
– обща специфатна икореномическа ценностност* (total specifatic
ecorenomic worthness) като функция на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност Wm = W (U ,V ) и факторно-специфатната икореномическа
ценностност
W f = W (W (l ),W (h))
MWm (Wm ,W f ) =

∂ TW (Wm ,W f )
∂Wm

– пределна специфатна ценностност на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност* (marginal specifatic worthness of the makinglyspecifatic ecorenomic worthness),
MW f (Wm ,W f ) =

∂ TW (Wm ,W f )
∂W f

– пределно специфатна ценностност на факторно-специфатната икореномическа ценностност* (marginal specifatic worthness of the factorlyspecifatic ecorenomic worthness). Пределната специфатна ценностност на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност MWm (Wm ,W f ) и предел-

ната специфатна ценностност на факторно-специфатната икореномическа ценностност MW f (Wm ,W f ) са разновидности на по-общото понятие за пределна
специфатна икореномическа ценностност* (marginal specifatic ecorenomic
worthness) MW (Wm ,W f ) , а общата специфатна икореномическа ценностност
TW = TW (Wm ,W f ) и пределната специфатна икореномическа ценностност
MW (Wm ,W f ) са разновидности на по-общото понятие за специфатна икорено-

мическа ценностност MW (Wm ,W f ) .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатна
икореномическа ценностност

Wf
ICW

Wm

0

Съзидателно-специфатна
икореномическа ценностност
Фиг. 5. Трансцентитална крива на безразличието
на специфатната икореномическата ценностност

Трансформирането на общата специфатна икореномическа ценностност в
обща съзидателно-специфатна и обща факторно-специфатна икореномическа
ценностност се определя като трансцентитално специфичностно опредметяване на специфатната икореномическа ценностност* (transcentital specificitical objectification of the specifatic ecorenomic worthness) [то е разновидност на специфичностното икореномическо опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическото опредметяване
изобщо]. Обратният процес на трансформиране на общата съзидателноспецифатна и общата факторно-специфатна икореномическа ценностност в
обща специфатна ценностност, представен от функцията
TW = TW (Wm ,W f ) ,
e трансцентитално специфичностно интензиониране на съзидателноспецифатната и факторно-специфатната икореномическа ценностност* (transcentital specificitical intensioning of the makingly-specifatic and factorly-specifatic ecorenomic worthness) [то е разновидност на специфичностното икореномическо интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning),
както и на икореномическото интензиониране изобщо].
Функцията на общата специфатна икореномическа ценностност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TW = TW (Wm ,W f )

не се променя с движението на точка по трансцентиталната крива на безразличието на специфатната икореномическата ценностност ICW . Затова уравнението на кривата ICW при дадено равнище на общата специфатна икореномическа
ценностност е
TW (Wm ,W f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченото еднаква (постоянна) обща специфатна икореномическа ценностност
TW (Wm ,W f ) = const.

С движението на точка по трансцентиталнта крива на безразличието на специфатната икореномическа ценностност ICW , която е низходяща (и изпъкнала в
посока, обратна на координатното начало), количествата на общата съзидателно-специфатна и общата факторно-специфатна икореномическа ценностност
се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества
намаляването на другото. Положението, че една и съща ценностност може да
се отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатна и факторноспецифатна ценностност обаче не означава, че при тях се постига един и същ
резултат (като икореномически продукт, икореномическа полезност и икореномическа стойност).
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатната и
факторно-специфатната ценностност (d Wm , dW f ) (т.е. при движение на точка
по трансцентиталната крива на безразличието на специфатната икореномическа ценностност ICW ) прирастът на функцията на общата специфатна икореномическа ценностност е нейният пълен диференциал
d TW (Wm , W f ) = MWm (Wm , W f ))d Wm + MW f (Wm , W f ))d W f

или, което е същото,
d TW (Wm ,W f ) =

∂ TW (Wm ,W f )
∂Wm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатната и факторно-специфатната икореномическа ценностност се извършват в рамките на
дадена трансцентитална крива на безразличието на специфатната икореномическа ценностност, диференциалният прираст на функцията на общата специфатна икореномическа ценностност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатната и факторно-специфатната
икореномическа ценностност запазва непроменено тяхната обща специфатна
ценностност:
d TW (Wm ,W f ) =

,

= MWm (Wm ,W f ))d Wm + MW f (Wm ,W f ))d W f = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на съзидателно-специфатната и факторно-специфатната
икореномическа ценностност* (worthness-equivalent substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic ecorenomic worthness). Тя е ценностностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на
приравнената към нула функция на общата специфатна икореномическа ценностност
MWm (Wm ,W f ))d Wm и MW f (Wm ,W f ))d W f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общата специфатна икореномическа ценностност, по отношение на която се конституира трансцентиталната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатната
и факторно-специфатната икореномическа ценностност* (marginal rate of
the worthness-equivalent substitution of makingly-specifatic and factorly-specifatic
ecorenomic worthness)
MRWSmf =
=−

dW f

=−

MWm (Wm ,W f ))
MW f (Wm ,W f ))

d Wm

∂ TW (Wm ,W f )) ∂ TW (Wm ,W f ))
:
.
∂Wm
∂W f
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

[

]

Тя е отрицателна величина MRWS mf < 0 и е равна на отношението

dW f

d Wm
между двата диференциални прираста на количествата на факторноспецифатната и съзидателно-специфатната икореномическа ценностност (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на
отрицателното значение на обратното съотношение
−

MWm (Wm ,W f ))
MW f (Wm ,W f ))

между пределните ценностности на съзидателно-специфатната и факторноспецифатната икореномическа ценностност. Пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на съзидателно-специфатната и факторноспецифатната икореномическа ценностност MRWS mf показва към определена
точка от трансцентиталната крива на безразличието на специфатната икореномическа ценностност ICW с колко характерни единици трябва да се намали
обемът на факторно-специфатната икореномическа ценностност, което да позволи да се увеличи съзидателно-специфатната икореномическа ценностност с
една характерна единица, така че тяхното обща специфатна икореномическа
ценностност да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което общностната икономическа единица (например индивидът) намалява
прилаганото от нея факторно-специфатна икореномическа ценностност, като
икономисаната от това обща специфатна икореномическа ценностност използва да разшири прилаганата съзидателно-специфатна икореномическа ценностност.
Функцията на специфатната икореномическа ценностност е
TW = TW (Wm ,W f ) .

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе трансцентитална матрица на сепифатната икореномическа ценностност на
О. Хесе* (Hesse transcentital matrix of the specifatic ecorenomic worthness)
H (W ) mf , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително
определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
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H (W ) mf

 ∂ 2 TW (Wm ,W f ) ∂ 2 TW (Wm ,W f ) 


,


2
∂Wm ∂W f
∂Wm

 > 0.
= 2
2
 ∂ TW (Wm ,W f ) ∂ TW (Wm ,W f ) 
,


2


∂
W
∂
W
∂
W
f
m
f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H (W ) mf елементи с положителни значения
∂ 2 TW (Wm ,W f )
∂Wm

2

> 0,

∂ 2 TW (Wm ,W f )
∂W f

2

>0

показват, че пределната специфатна ценностност на съзидателно-специфатната
икореномическа ценностност и пределната специфатна ценностност на факторно-специфатната икореномическа ценностност се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатната и на факторно-специфатната икореномическа
ценностност. Това е законът за нарастващата пределна специфатна ценностност на съзидателно-специфатната и факторно-специфатната
икореномическа ценностност* (law of the marginal specifatic worthness
increasing of makingly-specifatic and factorly-specifatic ecorenomic worthness).
Законът за нарастващата пределна специфатна ценностност е друг израз на насищането при изчерпането на дадената специфатна ценностност при
нарастване на равнищата на съзидателно-специфатната и на факторноспецифатната икореномическа ценностност. Според този закон при постоянни
други условия с нарастването на количеството на съзидателно-специфатната
икореномическа ценностност или с нарастването на количеството на факторно-специфатната икореномическа ценностност тяхното обща специфатна икореномическа ценностност се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им ценностности нарастват, което се дължи на посоченото насищане.
Това означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатната икореномическа ценностност, всяка следваща единица прираст на съзидателноспецифатната икореномическа ценностност изисква отдаването на все поголеми порции от общата специфатна ценностност, както и при постоянно
равнище на съзидателно-специфатната икореномическа ценностност, всяка
следваща единица прираст на факторно-специфатната икореномическа ценностност също изисква отдаването на все по-големи порции от общата специфатна ценностност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (ecorenomic sensitivity) (ки) –
във:
ингредиентна структурна икореномическа чувствителност.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТЗАПАС* (ecorenomic asstock) – същото като запасов икореномически актив (вж. икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (ecorenomic assets) (*) – общо понятие за
икономически актив и икотехномически актив, които са негови разновидности (то е или икономически актив, или икотехномически актив, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство); типичен начин за означаване (на изразяване) на икореномическата форма (т.е. е типична икореномическа форма);
външно състояние (форма или външно-присъщо състояние) на типичния икореномически предмет и на икореномическия контив; начин на съществуване
на икореномическия контив; една от двете разновидности на типичния икореномически специфант (другата му разновидност е икореномическият контив)
и елемент на типичния икореномически специфат. Икореномическият актив е
организацията на икореномическия контив, системата от устойчиви икореномически връзки* (ecorenomic connections) (вж. икономическа връзка) (тяхната
подреденост), изразява се в икореномическата структура* (ecorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в икореномическото многообразие*
(ecorenomic manifold /diversity/) (вж. икономическо многообразие) и определя
характера на икореномическата система* (character of the economic system)
(вж. характер на икономическата система). Икореномическият актив е начинът на съхраняване на икореномическия хомеостазис* (economic homeostasis)
(вж. икономически хомеостазис). Той е едната от двете разновидности на типичното икореномическо проявление (на типичната икореномическа феноформа) и една от двете разновидности на типичния икореномически суперстрат
(на типичната икореномическа супформа). Икореномическият контив и икореномическият актив са категории на състоянието на типичния икореномически предмет, като в частност представляват относително различни степени
(равнища) на това състояние. Икореномическият контив се снема в икореномическия актив: икореномическият актив е икореномическият контив в снет
вид. Икореномическият актив е скрит в икореномическия контив, а икореномическият контив [който е първичното (примитивното) и определящото състояние на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------актив [който е вторичното (производното) и решаващото състояние на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Разновидностите на икореномическия актив се конституират най-вече според
това, към каква разновидност на икореномическата ценностност, икореномическата феност, икореномическия субстат и икореномическия запас принадлежи активът. Икореномическата полезностност и икореномическата
стойностност са ценостностни икореномически активи в качеството си на
икореномически фоценностности. Вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ (ecorenomic assets) (ки) – във:
икореномически актив;
запасов икореномически актив (вж. икореномически ексосубстрат и
икореномически ексосуперстрат);
субстатен икореномически актив (вж. икореномически ексосубстрат и
икореномически ексосуперстрат);
феностен икореномически актив (вж. икореномическа ексосъщина и
икореномическо ексопроявление);
ценностностен икореномически актив (вж. икореномическа ексосъщина
и икореномическо ексопроявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТСУБСТАТ* (ecorenomic assubstatum) – същото
като субстатен икореномически актив (вж. икореномически ексосубстрат и
икореномически ексосуперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ БИТЕРИОН* (ecorenomic biterion) (*) – общо понятие за икономически битерион и икотехномически битерион, които са негови
разновидности (то е или икономически битерион, или икотехномически битерион, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; значим частен случай на
двустепенната икореномическа монада (последната като двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от взаимодействащи си икореномически интерион (вътрешно икореномическо понятие, което е първично и
определящо) и икореномически екстерион (външно икореномическо понятие,
което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Разновидности на икореномическия битерион (битерионни двустепенни под81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на икореномическата монада) са (а) икореномическият диспозат (приемащ формата на икореномически диспозификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическа същност и икореномическо явление, (б)
икореномическият специфат (приемащ формата на икореномически спецификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическо съдържание и икореномическа форма, (в) икореномическият сустат (приемащ формата на икореномически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта. В този контекст икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция са икореномически интериони, които в своята съвкупност образуват икореномическия интериорат, а икореномическото явление, икореномическата
форма и икореномическата суперстанта са икореномически екстериони, които
в своята съвкупност образуват икореномическия екстериорат. От своя страна,
икореномическият диспозат, икореномическият специфат и икореномическият
сустат са икореномически битериони, които в своята съвкупност образуват
икореномическия битериорат. Вж. външно и вътрешно в икономиката.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ БИТЕРИОРАТ* (ecorenomic biteriorate) (*) – общо
понятие за икономически битериорат и икотехномически битериорат, които
са негови разновидности (то е или икономически битериорат, или икотехномически битериорат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; съвкупност от
йерархично взаимодействащи си икореномически битериони, към която се
числят (а) икореномическият диспозат (който е диспозатна двустепенна икореномическа монада и приема формата на икореномически диспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическата същност и външна
(и решаваща) страна е икореномическото явление, (б) икореномическият специфат (който е специфатна двустепенна икореномическа монада и приема
формата на икореномически спецификат), чиято вътрешна (и определяща)
страна е икореномическото съдържание и външна (и решаваща) страна е икореномическата форма, (в) икореномическият сустат (който е сустатна
двустепенна икореномическа монада и приема формата на икореномически
сустатификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическата
субстанция и външна (и решаваща) страна е икореномическата субстанта
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (вж. фиг. 1, където: тънката
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия).
Вътрешна (първична и определяща) страна на икореномическия битериорат е
икореномическият интериорат, състоящ се от икореномическата същност,
икореномическото съдържание и икореномическата субстанция, които са вътрешните (първичните и определящите) страни на икореномическите битериони. Външна (вторична и решаваща) страна на икореномическия битериорат е
икореномическият екстериорат, състоящ се от икореномическото явление,
икореномическата форма и икореномическата суперстанта, които са външните
(вторичните и решаващите) страни на икореномическите битериони. Икореномическият битериорат е триравнищна икореномическа йерархия (нейните
равнища са икореномическият диспозат, икореномическият специфат и икореномическият сустат) и в това си качество образува икореномическия реалититат, който е едносъставна реалититатна двустепенна икореномическа триада. В него се конституират и установяват три битериоратни двустепенни
икореномически дуади: (1) икореномическият диспецификат, която е диспецификатна двустепенна икореномическа дуада [от своя страна съставен от (а)
икореномическия специфат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическия диспозат, който тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна]; (2) икореномическият специсустификат,
който е специсустификатна двустепенна икореномическа дуада [от своя страна съставен от (а) икореномическия сустат, който тук изпълнява ролята на
първична и определяща страна, и (б) икореномическия специфат, който тук
изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (3) икореномическият дисустификат, който е дисустификатна двустепенна икореномическа дуада [от
своя страна съставена от (а) икореномическата сустат, който тук изпълнява
ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическия диспозат,
който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномич.
реалитант

Икореномич.
реалитат

Икорономическо
естество

Икореномическа
даденост

Икореномически
диспозант

Икореномическа
същност

Икореномическо
явление

Икореномически
диспозат

Икореномич. специфант

Икореномич. съдържание

Икореномическа
форма

Икореномически
специфат

Икореномически
сустант

Икореномич. субстанция

Икореномич.
суперстанта

Икореномически
сустат

Икореномич.
тристрант

Икореномич.
тристрат
Икореномич.
реалититант

Икореном.
натуритат

Икореном.
фактитат

Икорен. тристратификант

Икорен. тристратификат

Икореном.
реалититат

Фиг. 1. Икореномически битериорат (тристратификатна двустепенна икореномическа
триада; икореномически реалититат; икореномически тристратификат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ВЕРАСИТАНТ* (ecorenomic veracitant) (*) – икореномическо понятие (вж. икономическо понятие), произтичащо от икореномическия вераситит (вж.); общо понятие за икономически вераситант и икотехномически вераситант, които са негови разновидности (то е или икономически вераситант, или икотехномически вераситант, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическият вераситит има три релевантни определения: (1) той е достижим икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вераситит* (attainable ecorenomic veracitite)], който установява достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит; (2) той е реализуем икореномически вераситит*
(realizable ecorenomic veracitite)], който установява реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит; (3) той е реализиран икореномически вераситит* (fulfilled
ecorenomic veracitite)], който установява реализираната адекватност*
(fulfilled adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит. В съответствие с тях икореномическият вераситант също има три
релевантни определения.
Първо, при достижим икореномически вераситит икореномическият вераситант е достижим икореномически вераситант* (attainable ecorenomic
veracitant) и тогава той е общо понятие за икореномически релиабитит и икореномически пробабитит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват достижимия икореномически вериситат (последният в качеството
му на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден истинен икореномически ингредиент или е достижима икореномическа достоверност, или е достижима икореномическа вероятностност.
Второ, при реализуем икореномически вераситит икореномическият вераситант е реализуем икореномически вераситант* (realizable ecorenomic
veracitant) и тогава той е общо понятие за икореномически регулатит и икореномически феазитит, които са негови разновидности и които като двойка образуват реализиемия икореномически вериситат (последният в качеството му
на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден истинен икореномически ингредиент или е реализуема икореномическа закономерност, или е реализуема икореномическа осъществимост.
Трето, при реализиран икореномически вераситит икореномическият вераситант е реализиран икореномически вераситант* (fulfilled ecorenomic
veracitant) и тогава той е общо понятие за икореномически тендентит и икореномически реализитит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват реализирания икореномически вериситат (последният в качеството
му на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден истинен икореномически ингредиент или е реализирана икореномическа тенденция, или е реализирана икореномическа осъщественост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ВЕРАСИТАТ* (ecorenomic veracitate) (*) – икореномическо понятие, произтичащо от икореномическия вераситит (вж.); общо
понятие за икономически вераситат и икотехномически вераситат, които са
негови разновидности (то е или икономически вераситат, или икотехномически вераситат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическият вераситит има три релевантни определения: (1)
той е достижим икореномически вераситит* (attainable ecorenomic
veracitite)], който установява достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит; (2) той
е реализуем икореномически вераситит* (realizable ecorenomic veracitite)],
който установява реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит; (3) той е реализиран
икореномически вераситит* (fulfilled ecorenomic veracitite)], който установява реализираната адекватност* (fulfilled adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит. В съответствие с тях икореномическият вераситат също има три релевантни определения.
Първо, при достижим икореномически вераситит икореномическият вераситат е достижим икореномически вераситат* (attainable ecorenomic
veracitate) и тогава той е вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи
си икореномически релиабитит и икореномически пробабитит, общо понятие
за които е достижимият икореномически вериситант и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Всеки икореномически ингредиент може да с е интерпретира като достижим икореномически вериситат, т.е. като диалектически
противоречиво единство на икореномически релиабитит (който е негова реалибититна вътрешна истинност) и икореномически пробабитит (който е негова пробабититна външна истинност). Икореномическият релиабитит е първичен и определящ по отношение на икореномическия пробабитит; той едновременно е релиабитит на икореномическия ингредиент и релиабитит на пробабитита на икореномическия ингредиент. Икореномическият пробабитит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия релиабитит; той едновременно е пробабитит на икореномическия ингредиент и пробабитит на релиабитита на икореномическия ингредиент. Икореномическият пробабитит е начинът на обосноваване на икореномическия релиабитит.
Второ, при реализуем икореномически вераситит икореномическият вераситат е реализуем икореномически вераситат* (realizable ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------veracitate) и тогава той е вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи
си икореномически регулатит и икореномически феазитит, общо понятие за
които е реализуемият икореномически вериситант и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически
ингредиент може да с е интерпретира като реализуем икореномически вериситат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически регулатит (който е негова регулатитна вътрешна истинност) и икореномически
феазитит (който е негова феазититна външна истинност). Икореномическият
регулатит е първичен и определящ по отношение на икореномическия феазитит; той едновременно е регулатит на икореномическия ингредиент и регулатит на феазитита на икореномическия ингредиент. Икореномическият феазитит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия регулатит; той
едновременно е феазитит на икореномическия ингредиент и феазитит на регулатита на икореномическия ингредиент. Икореномическият феазитит е начинът на достигане на икореномическия регулатит.
Трето, при реализиран икореномически вераситит икореномическият вераситат е реализиран икореномически вераситат* (fulfilled ecorenomic
veracitate) и тогава той е вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи
си икореномически тендентит и икореномически реализитит, общо понятие
за които е реализираният икореномически вериситант и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ингредиент може да с е интерпретира като реализиран икореномически
вериситат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически
тендентит (който е негова тендентитна вътрешна истинност) и икореномически реализитит (който е негова реализититна външна истинност). Икореномическият тендентит е първичен и определящ по отношение на икореномическия реализитит; той едновременно е тендентит на икореномическия ингредиент и тендентит на реализитита на икореномическия ингредиент. Икореномическият реализитит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия
тендентит; той едновременно е реализитит на икореномическия ингредиент и
реализитит на тендентита на икореномическия ингредиент. Икореномическият
реализитит е начинът на узаконяване на икореномическия тендентит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ВЕРАСИТИТ* (ecorenomic veracitite), истинен икореномически ингредиент, (*) – комплексна характеристика на икореномичес87
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия ингредиент, обосноваваща и потвърждаваща неговата адекватност (автентичност, релевантност) с икореномическата действителност (вж. икономическа истина и икореномическа истинност); икореномическа характеристика (вж. икономическа характеристика), която интерпретира и представя
даден икореномически ингредиент като истинен (истинностен) икореномически ингредиент [респ. истинно икореномическо участие* (veracious
ecorenomic participation)]; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически вераситит и икотехномически вераситит, които са негови
разновидности (то е или икономически вераситит, или икотехномически вераситит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика).
Той е верифициран икореномически ингредиент. Икореномическият вераситит
(истинният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически посибитит (възможен икореномически ингредиент), икореномически индистит (необходим икореномически ингредиент), икореномически
стохастит (случаен икореномически ингредиент) и икореномически субстантит (действителен икореномически ингредиент), взети заедно (фиг. 1).От
своя страна:
(1) икореномическият релиабитит (достоверният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически индистит (необходим
икореномически ингредиент) и икореномически субстантит (действителен
икореномически ингредиент), взети заедно;
(2) икореномическият тендентит (тендентностният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически индистит (необходим
икореномически ингредиент) и икореномически посибитит (възможен икореномически ингредиент), взети заедно;
(3) икореномическият реализитит (осъщественият икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически стохастит (случаен
икореномически ингредиент) и икореномически субстантит (действителен
икореномически ингредиент), взети заедно;
(4) икореномическият пробабитит (вероятностният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически стохастит (случаен
икореномически ингредиент) и икореномически посибитит (възможен икореномически ингредиент), взети заедно;
(5) икореномическият феазитит (осъществимият икореномически
ингредиент) е диалектическо единство от икореномически субстантит
(действителен икореномически ингредиент) и икореномически посибитит
(възможен икореномически ингредиент), взети заедно;
88

1306

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) икореномическият регулатит (закономерният икореномически ингредиент) е диалектическо единство от икореномически индистит (необходим
икореномически ингредиент) и икореномически стохастит (случаен икореномически ингредиент), взети заедно.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически вераситит

От горните твърдения следва, че икореномическият вераситит (истинният икореномически ингредиент) може да бъде определен по три начина:
първо, като диалектическо единство от икореномически релиабитит и икоре90
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически пробабитит [т.е. като достижим икореномически вераситит (attainable ecorenomic veracitite)]; второ, респ. като диалектическо единство от
икореномически регулатит и икореномически феазитит [т.е. като реализуем
икореномически вераситит (realizable ecorenomic veracitite)]; трето, като
диалектическо единство от икореномически тендентит и икореномически реализитит [т.е. като реализиран икореномически вераситит (fulfille ecorenomic
veracitite)]. Така че икореномическият вераситит трябва да е достижим, реализуем и реализиран.
Посочените икореномически понятия изпълняват ролята на различни
характеристики на икореномическия вераситит, като някои от тях имат по
повече от една роли. По-специално:
(1) икореномическият индистит е вътрешна страна на икореномическия
релиабитит, а икореномическият субстантит е външна страна на икореномическата релиабитит и начин на потвърждаване на икореномическия индистит (накратко – начин на икореномическо потвърждаване);
(2) икореномическата индистит е вътрешна страна на икореномическия
тендентит, а икореномическият посибитит е външна страна на икореномическата тендентит и начин на мотивиране на икореномическия индистит
(накратко – начин на икореномическо мотивиране);
(3) икореномическата индистит е вътрешна страна на икореномическия
регулатит, а икореномическият стохастит е външна страна на икореномическия регулатит и начин на изолиране (на сепариране) на икореномическия
индистит (накратко – начин на икореномическо изолиране);
(4) икореномическият посибитит е вътрешна страна на икореномическия
феазитит, а икореномическият субстантит е външна страна на икореномическия феазитит и начин на верифициране на икореномическия посибитит
(накратко – начин на икореномическо верифициране);
(5) икореномическият посибитит е вътрешна страна на икореномическия
пробабитит, а икореномическият стохастит е външна страна на икореномическия пробабитит и начин на извеждане на икореномическия посибитит
(накратко – начин на икореномическо извеждане);
(6) икореномическият субстантит е вътрешна страна на икореномическия
реализитит, а икореномическият стохастит е външна страна на икореномическия реализитит и начин на създаване на икореномическия субстантит (накратко – начин на икореномическо претворяване);
(7) икореномическият релиабитит е вътрешна страна на икореномическия
вераситит, а икореномическият пробабитит е външна страна на икореномичес91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия вераситит и начин на обосноваване на икореномическата релиабитит
(накратко – начин на икореномическо обосноваване);
(8) икореномическият регулатит е вътрешна страна на икореномическия
вераситит, а икореномическият феазитит е външна страна на икореномическия
вераситит и начин на достигане на икореномическия регулатит (накратко –
начин на икореномическо достигане);
(9) икореномическият тендентит е вътрешна страна на икореномическия
вераситит, а икореномическият реализитит е външна страна на икореномическия вераситит и начин на узаконяване на икореномическата тендентит
(накратко – начин на икореномическо узаконяване), на превръщане в икореномическа закономерност;
Икореномическият вераситит се характеризира с достатъчност, когато
са налице (1) икореномическо обосноваване на икореномическия релиабитит,
(2) икореномическо достигане на икореномическия регулатит и (3) икореномическо узаконяване на икореномическия тендентит. Това от своя страна
страна показва, че икореномическият вераситит е икореномическа истинност,
когато тя едновременно е обоснована, достижима и узаконена. При (1) има
достижим икореномически вераситит* (attainable ecorenomic veracitite)],
който установява достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит; при (2) има реализуем икореномически вераситит* (realizable ecorenomic veracitite)], който установява реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит; при (3) има реализиран икореномически вераситит* (fulfilled ecorenomic veracitite)], който установява
реализираната адекватност* (fulfilled adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит.
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия вераситит са (1) икореномическият кваливераситит* (ecorenomic
qualiveracitite) [същото като истинен икореномически квалиингредиент*
(veracious ecorenomic qualiingredient)] [респ. истинно икореномическо квалиучастие* (veracious ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият
квантивераситит* (ecorenomic quantiveracitite) [същото като истинен икореномически квантиингредиент* (veracious ecorenomic quantiingredient)]
[респ. истинно икореномическо квантиучастие* (veracious ecorenomic
quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) икореномическият субтивераситит* (ecorenomic subtiveracitite) [същото като истинен икореномически субтиингредиент* (veracious
ecorenomic subtiingredient)] [респ. истинно икореномическо субтиучастие*
(veracious ecorenomic subtiparticipation)] {в т.ч. (а) икореномическият субтикваливераситит* (ecorenomic subtiqualiveracitite) [същото като истинен икореномически субтиквалиингредиент* (veracious ecorenomic subtiqualiingredient)] [респ. истинно икореномическо субтиквалиучастие* (veracious
ecorenomic subtiqualiparticipation)] и (б) икореномическият субтиквантивераситит* (ecorenomic subtiquantiveracitite)} [същото като истинен
икореномически субтиквантиингредиент* (veracious ecorenomic subtiquantiingredient)] [респ. истинно икореномическо субтиквантиучастие* (veracious ecorenomic subtiquantiparticipation)];
(2) икореномическият обтивераситит* (ecorenomic obtiveracitite) [същото като истинен икореномически обтиингредиент* (veracious ecorenomic
obtiingredient)] [респ. истинно икореномическо обтиучастие* (veracious
ecorenomic obtiparticipation)] {в т.ч. (а) икореномическият обтикваливераситит* (ecorenomic obtiqualiveracitite) [същото като истинен икореномически обтиквалиингредиент* (veracious ecorenomic obtiqualiingredient)] [респ.
истинно икореномическо обтиквалиучастие* (veracious ecorenomic obtiqualiparticipation)] и (б) икореномическият обтиквантивераситит*
(ecorenomic obtiquantiveracitite)} [същото като истинен икореномически обтиквантиингредиент* (veracious ecorenomic obtiquantiingredient)] [респ. истинно икореномическо обтиквантиучастие* (veracious ecorenomic obtiquantiparticipation)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия вераситит са:
(1) трансцентитален икореномически вераситит* (transcentital
ecorenomic veracitite) [същото като истинен трансцентитален икореномически ингредиент* (veracious transcentital ecorenomic ingredient)] [респ. истинно трансцентитално икореномическо участие* (veracious transcentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически кваливераситит* (transcentital ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α)
трансцентитален икореномически субтикваливераситит* (transcentital
ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) трансцентитален икореномически обтикваливераситит* (transcentital ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) трансцентитален икореномически квантивераситит* (transcentital ecorenomic
quantiveracitite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически

93

1311

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиквантивераситит* (transcentital ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β)
трансцентитален икореномически обтиквантивераситит* (transcentital
ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(2) инцентитален икореномически вераситит* (incentital ecorenomic
veracitite) [същото като истинен инцентитален икореномически ингредиент* (veracious incentital ecorenomic ingredient)] [респ. истинно инцентитално икореномическо участие* (veracious incentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически кваливераситит*
(incentital ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически субтикваливераситит* (incentital ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) инцентитален икореномически обтикваливераситит*
(incentital ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) инцентитален икореномически
квантивераситит* (incentital ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят
(α) инцентитален икореномически субтиквантивераситит* (incentital
ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквантивераситит* (incentital ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(3) центитален икореномически вераситит* (centital ecorenomic
veracitite) [същото като истинен центитален икореномически ингредиент*
(veracious centital ecorenomic ingredient)] [респ. истинно центитално икореномическо участие* (veracious centital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
центитален икореномически кваливераситит* (centital ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтикваливераситит* (centital ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) центитален икореномически обтикваливераситит* (centital ecorenomic obtiqualiveracitite)] и
(б) центитален икореномически квантивераситит* (centital ecorenomic
quantiveracitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантивераситит* (centital ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) центитален икореномически обтиквантивераситит* (centital ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(4) уницентитален икореномически вераситит* (unicentital ecorenomic
veracitite) [същото като истинен уницентитален икореномически ингредиент* (veracious unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. истинно уницентитално икореномическо участие* (veracious unicentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически кваливераситит* (unicentital ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) уницентитален
икореномически субтикваливераситит* (unicentital ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) уницентитален икореномически обтикваливераситит*
94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unicentital ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) уницентитален икореномически квантивераситит* (unicentital ecorenomic quantiveracitite) [към която
се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантивераситит*
(unicentital ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантивераситит* (unicentital ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия вераситит са:
(1) унисъзидателен икореномически вераситит* (unimaking ecorenomic
veracitite) [същото като истинен унисъзидателен икореномически ингредиент* (veracious unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. истинно унисъзидателно икореномическо участие* (veracious unimaking ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически кваливераситит*
(unimaking ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икореномически субтикваливераситит* (unimaking ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтикваливераситит*
(unimaking ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантивераситит* (unimaking ecorenomic quantiveracitite) [към която
се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантивераситит*
(unimaking ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантивераситит* (unimaking ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(2) съзидателен икореномически вераситит* (making ecorenomic
veracitite) [същото като истинен съзидателен икореномически ингредиент*
(veracious making ecorenomic ingredient)] [респ. истинно съзидателно икореномическо участие* (veracious making ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически кваливераситит* (making ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтикваливераситит* (making ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) съзидателен икореномически обтикваливераситит* (making ecorenomic obtiqualiveracitite)] и
(б) съзидателен икореномически квантивераситит* (making ecorenomic
quantiveracitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантивераситит* (making ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантивераситит* (making ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(3) изпълнителен икореномически вераситит* (implementationary
ecorenomic veracitite) [същото като истинен изпълнителен икореномически
ингредиент* (veracious implementationary ecorenomic ingredient)] [респ. истинно изпълнително икореномическо участие* (veracious implementationary
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически кваливераситит* (implementationary ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят
(α) изпълнителен икореномически субтикваливераситит* (implementationary ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) изпълнителен икореномически обтикваливераситит* (implementationary ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б)
изпълнителен икореномически квантивераситит* (implementationary
ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантивераситит* (implementationary ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантивераситит*
(implementationary ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(4) творчески икореномически вераситит* (creative ecorenomic
veracitite) [същото като истинен творчески икореномически ингредиент*
(veracious creative ecorenomic ingredient)] [респ. истинно творческо икореномическо участие* (veracious creative ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
творчески икореномически кваливераситит* (creative ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтикваливераситит* (creative ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) творчески икореномически обтикваливераситит* (creative ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б)
творчески икореномически квантивераситит* (creative ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантивераситит* (creative ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) творчески икореномически обтиквантивераситит* (creative ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(5) работен икореномически вераситит* (working ecorenomic veracitite)
[същото като истинен работен икореномически ингредиент* (veracious
working ecorenomic ingredient)] [респ. истинно работно икореномическо
участие* (veracious working ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) работен икореномически кваливераситит* (working ecorenomic qualiveracitite) [към която
се числят (α) работен икореномически субтикваливераситит* (working
ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) работен икореномически обтикваливераситит* (working ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) работен икореномически квантивераситит* (working ecorenomic quantiveracitite) [към която се
числят (α) работен икореномически субтиквантивераситит* (working
ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) работен икореномически обтиквантивераситит* (working ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(6) сътворителен икореномически вераситит* (performing ecorenomic
veracitite) [същото като истинен сътворителен икореномически ингреди-
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (veracious performing ecorenomic ingredient)] [респ. истинно сътворително икореномическо участие* (veracious performing ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически кваливераситит*
(performing ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) сътворителен
икореномически субтикваливераситит* (performing ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) сътворителен икореномически обтикваливераситит*
(performing ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) сътворителен икореномически квантивераситит* (performing ecorenomic quantiveracitite) [към която се
числят (α) сътворителен икореномически субтиквантивераситит*
(performing ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантивераситит* (performing ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия вераситит са:
(1) усвояван икореномически вераситит* (assimilated ecorenomic
veracitite) [същото като истинен усвояван икореномически ингредиент*
(veracious assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. истинно усвоявано икореномическо участие* (veracious assimilated ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
усвояван икореномически кваливераситит* (assimilated ecorenomic
qualiveracitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтикваливераситит* (assimilated ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) усвояван икореномически обтикваливераситит* (assimilated ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) усвояван икореномически квантивераситит* (assimilated
ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически
субтиквантивераситит* (assimilated ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β)
усвояван икореномически обтиквантивераситит* (assimilated ecorenomic
obtiquantiveracitite)]};
(2) създаван икореномически вераситит* (gived ecorenomic veracitite)
[същото като истинен създаван икореномически ингредиент* (veracious
gived ecorenomic ingredient)] [респ. истинно създавано икореномическо
участие* (veracious gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван икореномически кваливераситит* (gived ecorenomic qualiveracitite) [към която се
числят (α) създаван икореномически субтикваливераситит* (gived
ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) създаван икореномически обтикваливераситит* (gived ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) създаван икореномически квантивераситит* (gived ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят
(α) създаван икореномически субтиквантивераситит* (gived ecorenomic
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiquantiveracitite) и (β) създаван икореномически обтиквантивераситит*
(gived ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия вераситит са:
(1) сустатитен икореномически вераситит* (sustatitic ecorenomic
veracitite) [същото като истинен сустатитен икореномически ингредиент*
(veracious sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. истинно сустатитно икореномическо участие* (veracious sustatitic ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
сустатитен икореномически кваливераситит* (sustatitic ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтикваливераситит* (sustatitic ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) сустатитен икореномически обтикваливераситит* (sustatitic ecorenomic obtiqualiveracitite)]
и (б) сустатитен икореномически квантивераситит* (sustatitic ecorenomic
quantiveracitite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквантивераситит* (sustatitic ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантивераситит* (sustatitic ecorenomic
obtiquantiveracitite)]};
(2) субстатен икореномически вераситит* (substatum ecorenomic
veracitite) [същото като истинен субстатен икореномически ингредиент*
(veracious substatum ecorenomic ingredient)] [респ. истинно субстатно икореномическо участие* (veracious substatum ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
субстатен икореномически кваливераситит* (substatum ecorenomic
qualiveracitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтикваливераситит* (substatum ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) субстатен
икореномически обтикваливераситит* (substatum ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) субстатен икореномически квантивераситит* (substatum
ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантивераситит* (substatum ecorenomic subtiquantiveracitite) и
(β) субстатен икореномически обтиквантивераситит* (substatum
ecorenomic obtiquantiveracitite)]};
(3) запасов икореномически вераситит* (stock ecorenomic veracitite)
[същото като истинен запасов икореномически ингредиент* (veracious stock
ecorenomic ingredient)] [респ. истинно запасово икореномическо участие*
(veracious stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически
кваливераситит* (stock ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α)
запасов икореномически субтикваливераситит* (stock ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β) запасов икореномически обтикваливераситит* (stock
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) запасов икореномически квантивераситит* (stock ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантивераситит* (stock ecorenomic subtiquantiveracitite)
и (β) запасов икореномически обтиквантивераситит* (stock ecorenomic
obtiquantiveracitite)]};
(4) сустатантен икореномически вераситит* (sustatantal ecorenomic
veracitite) [същото като истинен сустатантен икореномически ингредиент* (veracious sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. истинно сустатантно икореномическо участие* (veracious sustatantal ecorenomic participation)]
{в т.ч. (а) сустатантен икореномически кваливераситит* (sustatantal
ecorenomic qualiveracitite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтикваливераситит* (sustatantal ecorenomic subtiqualiveracitite) и (β)
сустатантен
икореномически
обтикваливераситит*
(sustatantal
ecorenomic obtiqualiveracitite)] и (б) сустатантен икореномически квантивераситит* (sustatantal ecorenomic quantiveracitite) [към която се числят (α)
сустатантен икореномически субтиквантивераситит* (sustatantal
ecorenomic subtiquantiveracitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантивераситит* (sustatantal ecorenomic obtiquantiveracitite)]}.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИИНГРЕДИЕНТ* (ecorenomic diingredient) – същото като диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФАНТ* (ecorenomic dispecifant) (съкратено от икореномически диспозант и икореномически специфант), икореномически есфеномормант, (*) – общо понятие за икономически диспецифант и икотехномически диспецифант, които са негови разновидности (то е
или икономически диспецифант, или икотехномически диспецифант, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те
образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; общо понятие за икореномически диспозант и
икореномически специфант, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия диспецифат (последният в качеството му
на едностепенна икореномическа дуада, в частност на диспецифатна едностепенна икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икореномически тристрант. Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за
икореномическа същност и икореномическо явление, а икореномическият спе99
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цифант е общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа
форма, икореномическият диспецифант е общо понятие за същност, явление,
съдържание и форма в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически есфеномормант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФАНТ (ecorenomic dispecifant) (ки) – във:
икореномически диспeцифант;
типичен икореномически диспeцифант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФАТ* (ecorenomic dispecifate), диспецифатна едностепенна икореномическа дуада, (*) – общо понятие за икономически диспецифат и икотехномически диспецифат, които са негови разновидности (то е или икономически диспицифат, или икотехномически диспецифат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е диспецифатна едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически диспозант и икореномически специфант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Разновидност е на понятието за икореномически тристрат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически диспецифат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на диспозант (който е негова диспецифатна определеност) и специфант (който е негово диспецифатно състояние). Икореномическият специфант
е първичен и определящ по отношение на икореномическия диспозант; той
едновременно е специфант на икореномическия предмет и специфант на диспозанта на икореномическия предмет. Икореномическият диспозант е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия специфант; той едновременно е диспозант на икореномическия предмет и диспозант на специфанта на
икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФАТ (ecorenomic dispecifate) (ки) – във:
икореномически диспeцифат;
типичен икореномически диспeцифат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
100
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИКАНТ* (ecorenomic dispecificant) (*)
– общо понятие за икономически диспецификант и икотехномически диспецификант, които са негови разновидности (то е или икономически диспицифант,
или икотехномически диспецифант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (то е или икономически диспицификант, или икотехномически диспецификант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите
на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икореномически диспозат (същото като икореномически диспозификат) и икореномически специфат (същото като икореномически спецификат), които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия диспецификат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност на диспецификатна двустепенна икореномическа дуада). Разновидност
е на понятието за икореномически тристратификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИКАНТ (ecorenomic dispecificant) (ки)
– във:
икореномически диспeцификант;
типичен икореномически диспeцификант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИКАТ* (ecorenomic dispecificate) (съкратено от икореномически диспозат и икореномически специфат), диспецификатна двустепенна икореномическа дуада, икореномически есфеноформатат, (*) – общо понятие за икономически диспецификат и икотехномически диспецификат, които са негови разновидности (то е или икономически
диспицификат, или икотехномически диспецификат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е диспецификатна двустепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически диспозат (същото като икореномически диспозификат и от своя страна съставен от
икореномическата същност и икореномическото явление) и (б) икореномически специфат (същото като икореномически спецификат и от своя страна със101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавен от икореномическото съдържание и икореномическата форма), между
които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни
части е двустепенна икореномическа монада) (вж. фиг. 1, където: тънката
стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В
това се качество икореномическият диспецификат е едносъставна двустепенна икореномическа дуада* (one-complex two-stage ecorenomic duad) (вж.
двустепенна икореномическа дуада), състояща се от четири елемента (същност, явление, съдържание и форма), всеки един от които е едносъставно икореномическо понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо
понятие). Наред с това, обаче, икореномическият диспецификат може да се
разглежда и като двусъставна едностепенна икореномическа дуада* (twocomplex one-stage ecorenomic duad) (вж. едностепенна икореномическа дуада),
състояща се от два елемента (диспозат и специфат), всеки един от които (от
своя страна) е двусъставно икореномическо понятие. Икореномическият диспецификат е разновидност на понятието за икореномически тристратификат.
Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически диспозификат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на диспозат
(който е негова диспецификатна определеност) и специфат (който е негово
диспецификатно състояние). Икореномическият специфат е първичен и определящ по отношение на икореномическия диспозат; той едновременно е специфат на икореномическия предмет и специфат на диспозата на икореномическия предмет. Икореномическият диспозат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия специфат; той едновременно е диспозат на икореномическия предмет и диспозат на специфата на икореномическия предмет.
Икореномическият диспецификат се покрива с икореномическия есфеноформатат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна
икореномическа дуада (в първия случай като дуада от две двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни дуади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически есфеноформант

Икорен. есфеноформат

Икореномическа
същина

Икореномическо
проявление

Икореномически
диспозант

Икореномическа
същност

Икореномическо
явление

Икореномически
диспозат

Икоремич.
специфант

Икореномич. съдържание

Икореномическа
форма

Икореномически
специфат

Икорен. дисспецифант

Икореномич.
диспецифат
Икорен. есфеноформатант

Икореномич. есконтентат

Икореномич. феноформат

Икорен. диспецификант

Икорен. диспецификат
реалитат
Икорен. есфеноформатат

Фиг. 1. Икореномически диспецификат (диспецификатна двустепенна икореномическа
дуада; икореномически есфеноформат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИКАТ (ecorenomic dispecificate) (ки) –
във:
икореномически диспeцификат;
типичен икореномически диспeцификат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТ* (ecorenomic dispecifite), диспецифитна едностепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически диспецифит и икотехномически
диспецифит, които са негови разновидности (то е или икономически диспецифит, или икотехномически диспецифит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозант и икореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфант и затова е едностепенна икореномическа монада, в частност – диспецифитна едностепенна икореномическа мултиада. Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, а икореномическият специфант е общо понятие за икореномическо
съдържание и икореномическа форма, икореномическият диспицифит е тяхното единството като общи понятия. Той е разновидност на икореномическия
конфант. Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИТ (ecorenomic dispecifite) (ки) – във:
икореномически диспeцифит;
икореномически диспeцифит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически диспeцифит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТ* (ecorenomic dispecifite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), диспецифитна едностепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически диспецифит и икотехномически диспецифит, които са негови разновидности (то е или икономически диспецифит, или икотехномически диспецифит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозант и икореномическия специфант и затова е едностепенна типична икореномическа монада, в частност – диспецифитна едностепенна типична икореномическа
мултиада (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Тъй като
икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и
икореномическо явление, а икореномическият специфант е общо понятие за
икореномическо съдържание и икореномическа форма, икореномическият
диспицифит е тяхното единството като общи понятия. Той е разновидност на
типичния икореномически конфант. Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТИТ* (ecorenomic dispecifitite), диспецифититна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически диспецифитит и икотехномически диспецифитит, които са негови разновидности (то е или икономически диспецифитит, или икотехномически диспецифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозат и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия специфат (като двойки от икореномическа същност и икореномическо явление и от икореномическо съдържание и икореномическа
форма) [той е двойка от (1) единството на икореномическата същност и икореномическото съдържание и (2) единството на икореномическото явление и
икореномическата форма] и затова е двустепенна икореномическа монада, в
частност диспцифититна двустепенна икореномическа монада). Той е разновидност на икореномическия конфикант. Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИТИТ (ecorenomic dispecifitite) (ки) –
във:
икореномически диспeцифитит;
икореномически диспeцифитит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически диспeцифитит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТИТ* (ecorenomic dispecifitite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), диспецифититна двустепенна типична икореномическа монада, (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически диспецифитит
и икотехномически диспецифитит, които са негови разновидности (то е или
икономически диспецифитит, или икотехномически диспецифитит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозат и икореномическия специфат (като двойки от икореномическа същност
и икореномическо явление и от икореномическо съдържание и икореномическа
форма) [той е двойка от (1) единството на икореномическата същност и икореномическото съдържание и (2) единството на икореномическото явление и
икореномическата форма] и затова е двустепенна типична икореномическа
монада, в частност диспцифититна двустепенна типична икореномическа
монада) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Той е разновидност на типичния икореномически конфикант. Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОАКТИВ* (ecorenomic dispoasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАНТ* (ecorenomic disposant) (*) – общо понятие за икономически диспозант и икотехномически диспозант, които са негови разновидности (то е или икономически диспозант, или икотехномически
диспозант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и се съотнасят
помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност];
общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия диспозат [в ингредиентен икореномически формат* (ingrediental economic
formate) (вж. икономически ингредиенти)] (последният в качеството му на
двустепенна икореномическа монада и същото като икореномически диспозификат). Икореномическият диспозант е една от разновидностите на икореномическия диспецифант и на икореномическия дисустант. Вж. икореномически
диспозанти и диспозификатен икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАНТ (ecorenomic disposant) (ки) – във:
диспозификатен икореномически диспозант (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
диспозификатни икореномически диспозанти (вж. диспозификатен
икореномически диспозат);
диспозиционален икореномически диспозант (вж. диспозификатен
икореномически диспозат);
диспозиционални икореномически диспозанти (вж. диспозификатен
икореномически диспозат);
диспозиционен икореномически диспозант (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
диспозиционен икореномически диспозант;
диспозиционни икореномически диспозанти (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
икореномически диспозант;
икореномически диспозанти;
полезностен центитален икореномически диспозант (вж. полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
полезностен центитен икореномически диспозант (вж. полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
полезностен центитен икореномически диспозант;
полезностен центитификатен икореномически диспозант (вж. полезностен центитификатен икореномически диспозат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностни центитални икореномически диспозанти (вж. полезностен центитификатен икореномически диспозат);
полезностни центитни икореномически диспозанти (вж. полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
полезностни центитни икореномически диспозанти;
стойностен центитален икореномически диспозант (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностен центитен икореномически диспозант (вж. стойностен центитификатен икореномически диспозат);
стойностен центитен икореномически диспозант;
стойностен центитификатен икореномически диспозант (вж.
стойностен центитификатен икореномически диспозат);
стойностни центитални икореномически диспозанти (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностни центитни икореномически диспозанти (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностни центитни икореномически диспозанти;
типичен икореномически диспозант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
цендентален икореномически диспозант (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
цендентални икореномически диспозанти (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
цендентен икореномически диспозант (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
цендентен икореномически диспозант;
цендентификатeн икореномически диспозант (вж. цендентификатен
икореномически диспозат);
цендентификатни икореномически диспозанти (вж. цендентификатен
икореномически диспозат);
цендентни икореномически диспозанти (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
цендентни икореномически диспозанти;
центитален икореномически диспозант (вж. центитификатен икореномически диспозат);
центитални икореномически диспозанти (вж. центитификатен икореномически диспозат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитен икореномически диспозант (вж. центитификатен икореномически диспозат);
центитен икореномически диспозант;
центитификатeн икореномически диспозант (вж. центитификатен
икореномически диспозат);
центитификатни икореномически диспозанти (вж. центитификатен
икореномически диспозат);
центитни икореномически диспозанти (вж. центитификатен икореномически диспозат);
центитни икореномически диспозанти.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАНТИ* (ecorenomic disposants) (подразбирани като диспозиционални икореномически диспозанти) (*) – общо понятие
за икореномическа същност и икореномическо явление, които са негови разновидности [в ингредиентен икореномически формат* (ingrediental economic
formate) (вж. икономически ингредиенти)]; икореномически ингредиенти на
същностно-стратифицираната икореномическа система (на диспозиционната икореномическа система); съставки на икореномическия диспозификат; същото като икореномически страти на същностностратифицираната икореномическа система; една от разновидностите на икореномическите консидерофиканти и на икореномическите стратификанти. Различават се входен и изходен икореномически диспозант. Входният
икореномически диспозант* (input ecorenomic disposant) [входният диспозиционен икореномически ингредиент* (input dispositional ecorenomic
ingredient)] е входния икореномически ингредиент на същностностратифицираната икореномическа система. Изходният икореномически
диспозант* (output ecorenomic disposant) [изходният диспозиционен икореномически ингредиент* (output dispositional ecorenomic ingredient)] е изходният икореномически ингредиент на същностно-стратифицираната икореномическа система.
Когато
същностно-стратифицираната
система
е
експлицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен диспозиционен икореномически ингредиент* (implicit dispositional ecorenomic ingredient) [имплицитен икореномически диспозант* (implicit ecorenomic disposant)] или още като диспозиционен икореномически имплициент* (dispositional ecorenomic implicient) и това
е икореномическата същност, а изходният ингредиент – като експлицитен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозиционен икореномически ингредиент* (explicit dispositional
ecorenomic ingredient) [експлицитен икореномически диспоpант* (explicit
ecorenomic disposant)] или още като диспозиционен икореномически експлициент* (dispositional ecorenomic explicient) и това е икореномическото явление. Затова пък, когато същностно-стратифицираната система е имплицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен диспозиционен икореномически ингредиент (имплицитен икореномически диспозант, диспозиционен икореномически имплициент) (икореномическата същност), а входният ингредиент – като
експлицитен диспозиционен икореномически ингредиент (експлицитен икореномически диспозант, диспозиционен икореномически експлициент) (икореномическото явление). Специфично за определеността на икореномическите
диспозанти е, че двете му разновидности в лицето на икономическия диспозант и икотехномическия диспозант се намират във взаимозависимост помежду си. Като двойка образуват икореномически диспозат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада и същото като икореномически диспозификат). Вж. икореномически диспозант и диспозификатен икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАНТИ (ecorenomic disposants) (ки) – във:
диспозиционни икореномически диспозанти;
икореномически диспозанти.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАПАС* (ecorenomic dispostock) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (ecorenomic disposate) (подразбирани
като диспозиционален икореномически диспозат), икореномически диспозификат, диспозатна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за икономически диспозат и икотехномически диспозат [в ингредиентен икореномически формат* (ingrediental economic formate) (вж. икономически ингредиенти)], които са негови разновидности (то е или икономически
диспозат, или икотехномически диспозат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и които от своя страна образуват диспозификатен икореномически диспозат; вид двустепенна икореномическа монада; вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икореномически диспозификат, така че е диспозатна
двустепенна икореномическа монада, образувана от диспозатна двустепенна
109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа монада и диспозатна двустепенна икотехномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа същност и икореномическо явление, общо понятие за които е икореномическият диспозант и
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на
икореномическия диспецификант и на икореномическия дисустатификант. Той е вид икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически диспозат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
икореномическа същност (която е негова диспозитивна вътрешна определеност) и икореномическо явление (което е негова диспозитивна външна определеност). Икореномическата същност е първична и определяща по отношение
на икореномическото явление; тя едновременно е същност на икореномическия предмет и същност на явлението на икореномическия предмет. Икореномическото явление е вторично и решаващо по отношение на икореномическата
същност; то едновременно е явление на икореномическия предмет и явление
на същността на икореномическия предмет. Икореномическото явление е начинът на изразяване на икореномическата същност. Вж. икономически битериорат и икореномически диспозанти.
Специфично за определеността на диспозиционния икореномически диспозат DDIS е, че двете му разновидности в лицето на икономическия диспозат
DDIS и икотехномическият диспозат DDIS се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на диспозификатния икореномически диспозат
икономическият диспозат (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е
икономическа оценка на икотехномическия диспозат (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function) DDIS = E DDIS (DDIS) (вж.
икономическа оценка), където EDDIS е оценъчният икономически оператор*
(estimating economic operator) (вж. икономическа функция), DDIS = TDDIS е
общата икономическа оценка на икотехномическия диспозант (total
economic estimatе of the ecotechnomic disposat),
ADDIS =

DDIS
DDIS

е средната икономическа оценка на икотехномическия диспозант (average
economic estimatе of the ecotechnomic disposat) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dDDIS
MDDIS =
d DDIS
е пределната икономическа оценка на икотехномическия диспозант (marginal economic estimatе of the ecotechnomic disposat). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между икономическия и икотехномическия диспозат
образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата
гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в
частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и
икотехномика). Вж. диспозиционни икореномически диспозанти. Частен случай на икореномическия диспозат е ценденталният икореномически диспозат.
Последният е икореномически диспозат, при който икореномическата същност
е икореномически трансцендент, а икореномическото явление е икореномически инцендент, като икореномическият инцендент е и икореномическа
оценка, която икономическата общностна единица дава на икореномическия
трансцендент.
Дадена икореномическа същност може да се опредмети (това е диспозиционално икореномическо опредметяване, което е разновидност на икореномическото опредметяване изобщо) в едно или в повече от едно взаимодействащи си икореномически явления, като се предполага, че същността се
опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяко едно от явленията поотделно (по това икореномическият диспозат се отличава от икореномическия
специфат: при последния при опредметяването си икореномическото съдържание разпределя своя обем между различните еднотипови форми). С този
преход невидимата и намираща се в дълбочина икореномическа същност се
трансформира (вж. икономическо преобразование) в едно или повече от едно
по-близки до видимостта икореномически явления. Това е феноменно опредметяване на икореномическата същност, което показва, че икореномическото явлението непосредствено е същностно икореномическо явление, че то
е непосредствено явление на своята същност. Обратната на диспозиционалното опредметяване трансформация (като диспозиционално разпредметяване на
икореномическите явления в икореномическа същност) е диспозиционалното
икореномическо интензиониране (което е разновидност на икореномическото интензиониране изобщо). То е същностно интензиониране на икореномическото явление (респ. явления), което показва, че икореномическата същност непосредствено е феноменна икореномическа същност, че тя е непос111

1329

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редствена същност на своето явление. Тук се разглежда случай на опредметяване на икореномическата същността в само едно дадено икореномическо явление (явление от даден тип).
Количеството на икореномическата същност ES на икореномическия
предмет като същност на даденото икореномическо явление в границите на
икореномическия диспозат (на диспозификата) се означава като диспозатнообща икореномическа същност* (disposatically-total ecorenomic essence) TES .
Функцията, която моделира диспозиционалното икореномическо интензиониране, е
TES = TES(PE ),

където PE е количеството на икореномическото явление. Тя е функция на
диспозиционалното, значи и на същностното интензиониране на икореномическото явление, и наред с това е функция на диспозатно-общата икореномическа същност. От нея се извежда пределната същност на икореномическото явление* (marginal essence of the ecorenomic phenomenon), която е първата
производна
MESpe (PE ) =

∂ TES(PE )
∂ PE

на функцията на диспозатно-общата икореномическа същност.
Даденото икореномическо явление, в което се опредметява икореномическата същност, може да съществува в семейство от различни видове (респ.
разновидности) на икореномическото явление, като даденото икореномическо
явление е разпределило своя обем между тях. Тогава при опредметяването й
икореномическата същност разпределя обема си между различните видове на
икореномическото явлението. Ако даденото икореномическо явление е представено от един вид, тогава е налице едновидово диспозиционално икореномическо опредметяване* (one-species dispositional ecorenomic objectification), при
два вида на явлението – двувидово диспозиционално икореномическо опредметяване* (two-species dispositional ecorenomic objectification), при три вида – тривидово диспозиционално икореномическо опредметяване* (threespecies dispositional ecorenomic objectification) , при повече от три вида – многовидово диспозиционално икореномическо опредметяване* (muitispecies
dispositional ecorenomic objectification). Съответстващите на тях разновидности
на диспозиционалното икореномическо интензиониране са: едновидово диспо112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зиционално икореномическо интензиониране* (one-species dispositional
ecorenomic intensioning), двувидово диспозиционално икореномическо интензиониране* (two-species dispositional ecorenomic intensioning), тривидово диспозиционално икореномическо интензиониране* (three-species dispositional
ecorenomic intensioning), многовидово диспозиционално икореномическо интензиониране* (multispecies dispositional ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото диспозиционално икореномическо интензиониране (тя е функцията на диспозатно-общата икореномическа същност при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз
TES = TES(PE ), от който се извежда съответстващата й пределна същност на
икореномическото явление
MESpe (PE ) =

∂ TES(PE )
.
∂ PE

Функцията, която моделира двувидовото диспозиционално икореномическо
интензиониране (функцията на диспозатно-общата икореномическа същност
при двувидовото интензиониране), е
TES = TES(PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икореномическото явление, а PE 2 е вторият негов вид (тук TES е обща същност на първия и втория вид на явлението). Тя е
функция на диспозиционалното, значи и на същностното интензиониране на
икореномическите явления, в т.ч. на същностното интензиониране на първия и
това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната същност на
първия вид на икореномическото явление* (marginal essence of the firstspecies ecorenomic phenomenon)
MESpe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

и пределната същност на втория вид на икореномическото явление* (marginal essence of the second-species ecorenomic phenomenon)
MESpe2 (PE1 , PE 2 ) =

113

∂ TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Те са първи частни производни на функцията на диспозатно-общата икореномическа същност. Обемът на една и съща икореномическа същност може да се
прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на даденото икореномическо явление. Затова при непроменена (постоянна) величина на диспозатно-общата икореномическа същност съществува заместване между първия
и втория вид на икореномическото явление, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез диспозатната крива на
безразличието на икореномическата същност* (disposatic indifference curve
of the ecorenomic essence) IC ES-DIS .
Функцията на диспозатно-общата икореномическа същност
TES = TES(PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по диспозатната (диспозификатната)
крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-DIS .Затова уравнението на кривата IC ES-DIS при дадено постоянно равнище на диспозатно-общата
икореномическа същност е
TES(PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна) диспозатно-обща икореномическа същност
TES(PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по диспозатната крива на безразличието на икореномическата същност IC ES-DIS , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на даденото икореномическо явление се променят в противоположна
посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и съща икореномическа същност може да съответства на
различни комбинации на видовете на икореномическото явление обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като
икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на икореномическото явление (d PE1 , d PE 2 ) (т.е. при движение на точка по диспозатната крива
на безразличето на икореномическата същност IC ES-DES ) прирастът на функци114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ята на диспозатно-общата икореномическа същност е нейният пълен диференциал
d TES(PE1 , PE 2 ) =

= MESpe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MESpe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

или, което е същото,
d TES(PE1 , PE 2 ) =
=

∂ TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

d PE1 +

∂ TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

d PE 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическото
явление се извършва в рамките на дадена диспозатна крива на безразличието
на икореномическата същност, диференциалният прираст на функцията на
диспозатно-общата икореномическа същност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на икореномическото
явление запазва непроменена тяхната специфатно-обща икореномическа същност:
d TES(PE1 , PE 2 ) =
= MESpe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MESpe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като същностно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическото явление* (essentially-equivalent
substitution of the species ecorenomic phenomenon). То е същностноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на диспозатно-общата икореномическа същност
MES pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 и MES pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на диспозатно-общата икореномическа същност, по отношение на което се конституира диспозатната крива
на нейното безразличие, се извежда пределната норма на същностноеквивалентното заместване на видовете на икореномическото явление*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(marginal rate of the essentially-equivalent substitution of the species ecorenomic
phenomenon)
MRESS pe12 =
=−

d PE 2

=−

d PE1

MESpe1 (PE1 , PE 2 )

=

MESpe2 (PE1 , PE 2 )

∂ TES(PE1 , PE 2 ) ∂ TES(PE1 , PE 2 )
:
.
∂ PE1
∂ PE 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRESS pe12 < 0 и е равна на отношението

d PE 2

d PE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на икореномическото явление (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MESpe1 (PE1 , PE 2 )
MESpe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните същности на двата вида на това явление. Пределната норма
MRESS pe12 показва към определена точка от диспозатната крива на безразличието на икореномическата същност IC ES-DIS с колко единици трябва да се намали обемът на втория вид на икореномическото явление, което да позволи да
се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната диспозатно-обща същност да остане постоянна величина.
Функцията на диспозатно-общата икореномическа същност е
TES = TES(PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата същност на О. Хесе* (Hesse matrix
of the ecorenomic essence) H (ES) pe12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (ES) pe12

 ∂ 2 TES(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TES(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
.
2
∂
TES
(
PE
,
PE
)
∂
TES
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


2
∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 2



В зависимост от икореномическата природа на икореномическата същност
и явление се разграничават (1) ускорено диспозиционално икореномическо
интензиониране* (accelerated dispositional ecorenomic intensioning) и (2) забавено диспозиционално икореномическо интензиониране* (delayed
dispositional ecorenomic intensioning).
При ускореното диспозиционално икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата същност на О. Хесе H (ES) pe12 е изцяло положително определена:

H (ES) pe12

 ∂ 2 TES(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TES(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TES(PE1 , PE 2 ) , ∂ TES(PE1 , PE 2 ) 


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

>0

показват, че пределната същност на даден вид на икореномическото явление
се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала диспозатна крива на безразличието
на икореномическата същност* (convex disposatic indifference curve of the
ecorenomic essence) IC ES-DIS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за нарастващата пределна същност на икореномическото явление* (law of the
marginal essence increasing of the ecorenomic phenomenon). Законът за нарастващата пределна същност е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената същност при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите
видове на явлението) неговата диспозатно-обща икореномическа същност се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговата пределна същност нараства,
което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на икореномическото явление, всяка следваща
единица прираст на първия вид на икореномическото явление изисква изчерпването на все по-големи порции от икореномическата същност, както и при
постоянно равнище на първия вид на икореномическото явление, всяка
следваща единица прираст на втория вид на икореномическото явление също
изисква изчерпването на все по-големи порции от икореномическата същност.
При този вариант на интензионирането законът за нарастващата пределна
същност на икореномическото явление е валиден за всеки произволен брой на
видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все поефективно в представляването на икореномическата си същност.
Количество на втория вид
икореномическо явление

PE 2
IC ES-DIS

PE1

0

Количество на първиявид
икореномическо явление
Фиг. 1. Изпъкнала диспозатна крива на безразличието на икореномическата същност

При забавеното диспозиционално икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата същност на О. Хесе H (ES) pe12 е изцяло отрицателно определена:

118

1336

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

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

H (ES) pe12

 ∂ 2 TES(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TES(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 < 0.
2
∂
TES
(
PE
,
PE
)
∂
TES
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


2
∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE12

< 0,

∂ 2 TES(PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

<0

показват, че пределната същност на даден вид на икореномическото явление
намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното
интензиониране се конституира вдлъбната диспозатна крива на
безразличието на икореномическата същност* (concave disposatic
indifference curve of the ecorenomic essence) IC ES-DIS (фиг. 2). Дължи се на
действието на закона за намаляващата пределна същност на икореномическото явление* (law of the marginal essence decreasing of the ecorenomic
phenomenon). Законът за намаляващата пределна същност е друг израз на
забавеното насищане при изчерпането на дадената същност при
нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на
количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни
други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на икореномическото
явление) неговата диспозатно-обща икореномическа същност се увеличава със
забавени темпове, т.е. неговата пределна икореномическа същност намалява,
което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при
постоянно равнище на втория вид на икореномическото явление, всяка
следваща единица прираст на първия вид на икореномическото явление
изисква изчерпването на все по-малки порции от икореномическата същност,
както и при постоянно равнище на първия вид на икореномическото явление,
всяка следваща единица прираст на втория вид на икореномическото явление
също изисква изчерпването на все по-малки порции от същността. При този
вариант на интензионирането законът за намаляващата пределна същност на
икореномическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на
икореномическото явление, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното
интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все
по-неефективно в представляването на икореномическата си същност. Вж.
цендентален икореномически диспозат.
119

1337

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореономическо явление

PE 2
IC ES-DIS

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 2. Вдлъбната диспозатна крива на безразличието на икореномическата същност

Според критерия на ингредиентната общностна икореномическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически диспозат*
(individual ecorenomic disposate), фирмен икореномически диспозат* (firm
ecorenomic disposate), обществен икореномически диспозат* (social
ecorenomic disposate) и други. Според ингредиентната икореномическа равнищност се разграничават микроикореномически диспозат* (microecorenomic disposate), мезоикореномически диспозат* (mesoecorenomic
disposate), макроикореномически диспозат* (macroecorenomic disposate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (ecorenomic disposate) (ки) – във:
диспозификатен икореномически диспозат;
диспозиционален икореномически диспозат (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
диспозиционен икореномически диспозат (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
икореномически диспозат;
интегрално-факторен икореномически диспозат (вж. интегрален производствен икореномически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцендентен икореномически диспозат (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
инцентитeн икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат);
неявно-интегрално-трудово-факторен икореномически диспозат (вж.
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор);
неявно-интегрално-факторен икореномически диспозат (вж. неявноинтегрален производствен икореномически фактор);
неявно-интегрално-физическо-факторен икореномически диспозат
(вж. неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор);
полезностен инцентитен икореномически диспозат (вж. полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
полезностен трансцентитен икореномически диспозат (вж. полезностен центитификатен икореномически диспозат);
полезностен центитален икореномически диспозат;
полезностен центитен икореномически диспозат (вж. полезностен центитификатен икореномически диспозат);
полезностен центитификатен икореномически диспозат;
стойностен инцентитен икореномически диспозат (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностен трансцентитен икореномически диспозат (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностен центитален икореномически диспозат;
стойностен центитен икореномически диспозат (вж. стойностен центитификатен икореномически диспозат);
стойностен центитификатен икореномически диспозат;
същностен икореномически диспозат (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
текущо-факторен икореномически диспозат (вж. текущ производствен
икореномически фактор);
типичен икореномически диспозат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
трансценденeн икореномически диспозат (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
трансцентитeн икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово-факторен икореномически диспозат (вж. трудов производствен икореномически фактор);
факторен икореномически диспозат (вж. производствен икореномически фактор.;
феноменен икореномически диспозат (вж. диспозификатен икореномически диспозат);
физическо-факторен икореномически диспозат.
цендентeн икореномически диспозат (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
цендентален икореномически диспозат;
цендентификатен икореномически диспозат;
центитeн икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат);
центитификатен икореномически диспозат;
явно-интегрално-трудово-факторен икореномически диспозат (вж. явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор);
явно-интегрално-физическо-факторен икореномически диспозат (вж.
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИТ* (ecorenomic disposite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически доспозит и икотехномически диспозит, които са негови разновидности (то е или икономически
диспозит, или икотехномически диспозит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномическа същност (която е вид икореномически институтит) и икореномическо явление (което е вид икореномически ексститутит), като цялостност на негова
същностна вътрешна (скрита) и феноменна външна (разкрита) страна; диспозитна цялостна конституираност (диспозитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още диспозитна
единична цялостна икореномическа конституираност* (dispositive single
entire ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическа същност и икореномическо явление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостна определеност на икореномическия предмет. Разновидност е на икореномическия конститутит. В границите на икореномическия диспозит икорено122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическата същност и икореномическото явление са относително различни
диспозитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия
предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическата същност се снема в икореномическото явление: икореномическото явление
е икореномическата същност в снет вид. Първопричината на икореномическото явление е скрита в икореномическата същност, а икореномическата същност [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическото явление [което
е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия диспозит са обектният икореномически диспозит* (object ecorenomic disposite) (диспозитът на икореномическия обект) и
системният икореномически диспозит* (system ecorenomic disposite) (диспозитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИТ (ecorenomic disposite) (ки) – във:
икореномически диспозит;
икореномически диспозит (като разновидност на типичния диалектически
икореномически ингредиент);
типичен икореномически диспозит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИТ* (ecorenomic disposite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически доспозит и
икотехномически диспозит, които са негови разновидности (то е или икономически диспозит, или икотехномически диспозит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност
от икореномическа същност (която е вид типичен икореномически институтит) и икореномическо явление (което е вид типичен икореномически ексститутит), като цялостност на негова същностна вътрешна (скрита) и феноменна външна (разкрита) страна; диспозитна цялостна конституираност
(диспозитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още диспозитна единична цялостна типична икореномическа конституираност* (dispositive single entire typical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическа същност и икореномическо явление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостна определеност
на типичния икореномически предмет. Разновидност е на типичния икореномически конститутит. В границите на икореномическия диспозит икореномическата същност и икореномическото явление са относително различни
диспозитни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic
thing). Икореномическата същност се снема в икореномическото явление: икореномическото явление е икореномическата същност в снет вид. Първопричината на икореномическото явление е скрита в икореномическата същност, а
икореномическата същност [която е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическото явление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия диспозит са обектният икореномически диспозит* (object ecorenomic disposite)
(диспозитът на икореномическия обект) и системният икореномически диспозит* (system ecorenomic disposite) (диспозитът на икореномическата система).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИФИКАТ* (ecorenomic disposificate) – същото като диспозификатен икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИФИКАТ (ecorenomic disposificate) (ки) –
във:
икореномически диспозификат (същото като диспозификатен икореномически диспозат);
типичен икореномически диспозификат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОКОНТИВ* (ecorenomic dispoconassets) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСПЕЦИТИТ* (ecorenomic dispospecitite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСПЕЦИФИТ* (ecorenomic dispospecifite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСПЕЦИФИТ (ecorenomic dispospecifite) (ки)
– във:
икореномически диспоспецифит (вж дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически диспоспецифит (вж дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУБСТАТ* (ecorenomic disposubstatum) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУСТАТИТ* (ecorenomic disposustatite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУСТИТ* (ecorenomic disposustite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУСТИТ (ecorenomic disposustite) (ки) –
във:
икореномически диспосустит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически диспосустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (ecorenomic dispotant) – същото като
икореномически субтицентит и като центитално икореномическо субтиучастие (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ (ecorenomic dispotant) (ки) – във:
изпълнителен икореномически диспотант (същото като изпълнителен
икореномически субтицентит и като изпълнително центитално икореномическо субтиучастие);
икореномически диспотант (същото като икореномически субтицентит и
като центитално икореномическо субтиучастие);
работен икореномически диспотант (същото като работен икореномически субтицентит и като работно центитално икореномическо субтиучастие);
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икореномически диспотант (същото като съзидателен икореномически субтицентит и като съзидателно центитално икореномическо
субтиучастие);
сътворителен икореномически диспотант (същото като сътворителен
икореномически субтицентит и като сътворително центитално икореномическо субтиучастие);
творчески икореномически диспотант (същото като творчески икореномически субтицентит и като творческо центитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икореномически диспотант (същото като унисъзидателен
икореномически субтицентит и като унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАТ* (ecorenomic dispotate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (ecorenomic dispotite) – същото като
икореномически субтиуницентит и като уницентитално икореномическо субтиучастие (релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ (ecorenomic dispotite) (ки) – във:
изпълнителен икореномически диспотит (същото като изпълнителен икореномически субтиуницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие);
икореномически диспотит (същото като икореномически субтиуницентит и като уницентитално икореномическо субтиучастие);
работен икореномически диспотит (същото като работен икореномически субтиуницентит и като работно уницентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателен икореномически диспотит (същото като съзидателен икореномически субтиуницентит и като съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие);
сътворителен икореномически диспотит (същото като сътворителен
икореномически субтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие);
творчески икореномически диспотит (същото като творчески икореномически субтиуницентит и като творческо уницентитално икореномическо
субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икореномически диспотит (същото като унисъзидателен
икореномически субтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАНТ* (ecorenomic disustant) (съкратено от
икореномически диспозант и икореномически сустант), икореномически
сусенс, (*) – общо понятие за икономически дисустант и икотехномически
дисустант, които са негови разновидности (то е или икономически дисустант,
или икотехномически дисустант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически
диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят
помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност];
общо понятие за икореномически диспозант и икореномически сустант, които
са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия дисустат (последният в качеството му на едностепенна икореномическа дуада,
в частност на дисустатна едностепенна икореномическа дуада). Разновидност
е на понятието за икореномически тристрант. Тъй като икореномическият
диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическа явление, а икореномическият сустант е общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, икореномическият дисустант е общо
понятие за същност, явление, субстанция и суперстанта в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически сусенс.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАНТ (ecorenomic disustant) (ки) – във:
икореномически дисустант;
типичен икореномически дисустант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАТ* (ecorenomic disustate), дисустатна
едностепенна икореномическа дуада, (*) – общо понятие за икономически
дисустат и икотехномически дисустат, които са негови разновидности (то е
или икономически дисустат, или икотехномически дисустат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически
диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; едностепенна икореномическа дуада (едностепенен
двуравнищен диалектически формат, така че е дисустатна едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически дис127
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------позант и икореномически сустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икореномически тристрат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически дисустат,
т.е. като диалектическо-противоречиво единство на диспозант (който е негова
дисустатна определеност) и сустант (който е негово дисустатно същество).
Икореномическият сустант е първичен и определящ по отношение на икореномическия диспозант; той едновременно е сустант на икореномическия
предмет и сустант на диспозанта на икореномическия предмет. Икореномическият диспозант е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия
сустант; той едновременно е диспозант на икореномическия предмет и диспозант на сустанта на икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАТ (ecorenomic disustate) (ки) – във:
икореномически дисустат;
типичен икореномически дисустат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИТ* (ecorenomic disustite), дисуститна
едностепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически дисустит и икотехномически дисустит,
които са негови разновидности (то е или икономически дисустит, или икотехномически дисустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозант и икореномическия сустант и затова е
едностепенна икореномическа монада, в частност – дисуститна едностепенна
икореномическа монада. Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, а икореномическият сустант е общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа
суперстанта, икореномическият дисустит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият дисустит е разновидност на икореномическия конфант. Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИТ (ecorenomic disustite) (ки) – във:
икореномически дисустит;
икореномически дисустит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически дисустит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
128

1346

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИТ* (ecorenomic disustite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), дисуститна едностепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически дисустит и икотехномически дисустит, които са негови разновидности (то е или икономически дисустит, или икотехномически дисустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозант и икореномическия
сустант и затова е едностепенна типична икореномическа монада, в частност
– дисуститна едностепенна типична икореномическа монада (вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент). Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление,
а икореномическият сустант е общо понятие за икореномическа субстанция и
икореномическа суперстанта, икореномическият дисустит е тяхното единство
като общи понятия. Икореномическият дисустит е разновидност на типичния
икореномически конфант. Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАНТ* (ecorenomic disustificant) (*) –
общо понятие за икономически дисустификант и икотехномически дисустификант, които са негови разновидности (то е или икономически дисустификант, или икотехномически дисустификант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се
съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа
същност]; общо понятие за икореномически диспозат (същото като икореномически диспозификат) и икореномически сустат (същото като икореномически сустификат) , които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия дисустификат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност на дисустификатна двустепенна
икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икореномически
тристратификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАНТ (ecorenomic disustificant) (ки) –
във:
икореномически дисустификант;
типичен икореномически дисустификант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАТ* (ecorenomic disustificate) (съкратено от икореномически диспозат и икореномически сустат), дисустификатна двустепенна икореномическа дуада, икореномически сусенсат,
(*) – общо понятие за икономически дисустификат и икотехномически дисустификат, които са негови разновидности (то е или икономически дисустификат, или икотехномически дисустификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се
съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа
същност]; двустепенна икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е дисустификатна двустепенна икореномическа
дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически диспозат (същото като икореномически диспозификат и от своя страна съставен от икореномическатасъщност и икореномическото явление) и (б) икореномически
сустат (същото като икореномически сустификат и от своя страна съставен
от икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта), между
които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни
части е двустепенна икореномическа монада) (вж. фиг. 1, където: тънката
стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В
това се качество икореномическият дисустификат е едносъставна двустепенна икореномическа дуада* (one-complex two-stage ecorenomic duad) (вж. двустепенна икореномическа дуада), състояща се от четири елемента (същност,
явление, субстанция и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икореномическо понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо
понятие). Наред с това, обаче, икореномическият дисустификат може да се
разглежда и като двусъставна едностепенна икореномическа дуада* (twocomplex one-stage ecorenomic duad) (вж. едностепенна икореномическа дуада),
състояща се от два елемента (дизпозат и сустат), всеки един от които (от своя
страна) е двусъставно икореномическо понятие. Икореномическият дисустификат е разновидност на понятието за икореномически тристратификат.
Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически дисустификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на сустат
(който е негово дисустификатно същество) и диспозат (който е негова дисустификатна определеност). Икореномическият сустат е първичен и определящ
по отношение на икореномическия диспозат; той едновременно е сустат на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия предмет и сустат на диспозата на икореномическия предмет.
Икореномическият диспозат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия сустат; той едновременно е диспозат на икореномическия предмет и
дисспозат на сустата на икореномическия предмет. Икореномическият дисустификат се покрива с икореномическия сусенстат, тъй като и двете понятия са
представляват една и съща двустепенна икореномическа дуада (в първия случай като дуада от две двустепенни монади, а във втория – като монада от две
едностепенни дуади).

Икореномически сусенс

Икореномич.
сусенсат

Икореномически
смисъл

Икореномически
супсенс

Икореномически
диспозант

Икореномическа
същност

Икореномическо
явление

Икореномически
диспозат

Икореномически
сустант

Икореномич. субстанция

Икореномич.
суперстанта

Икореномически
сустат

Икореномич.
дисустант

Икореномич.
дисустат
Икореномич.
сусенстант

Икореномически
сенстат

Икореномич. супсенстат

Икорен. дисустификант

Икорен. дисустификат
Икореном.
сусенстат

Фиг. 1. Икореномически дисустификат (дисустификатна двустепенна икореномическа
дуада; икореномически сусенстат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАТ (ecorenomic disustificat) (ки) –
във:
икореномически дисустификат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически дисустификат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic disustifitite), дисустифититна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически дисустифитит и икотехномически дисустифитит, които са негови разновидности (то е или икономически дисустифитит, или икотехномически дисустифитит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозат и икореномическия сустат (като двойки от икореномическя същност и икореномическо явление и от икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икореномическата същност и икореномическата субстанция и (2) единството на икореномическото явление и икореномическата суперстанта] и затова е двустепенна икореномическа монада, в
частност дисустифититна двустепенна икореномическа монада). Икореномическият дисустифитит е разновидност на икореномическия конфикант. Вж.
икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИТИТ (ecorenomic disustifitite) (ки) –
във:
икореномически дисустифитит;
икореномически дисустифитит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически дисустифитит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic disustifitite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), дисустифититна двустепенна типична икореномическа монада, (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически дисустифитит
и икотехномически дисустифитит, които са негови разновидности (то е или
икономически дисустифитит, или икотехномически дисустифитит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозат и икореномическия сустат (като двойки от икореномическа същност и
икореномическо явление и от икореномическа субстанция и икореномическа
суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икореномическата същност и
икореномическата субстанция и (2) единството на икореномическото явление
и икореномическата суперстанта] и затова е двустепенна типична икореноми132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа монада, в частност дисустифититна двустепенна типична икореномическа монада (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Икореномическият дисустифитит е разновидност на типичния икореномически
конфикант. Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОБИТЕРИОН* (ecorenomic exobiterion) (*) –
общо понятие за икономически ексобитерион и икотехномически ексобитерион, които са негови разновидности (то е или икономически ексобитерион, или
икотехномически ексобитерион, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия битерион; значим частен случай на двустепенната икореномическа
ексомонада (последната като двустепенен едноравнищен диалектически формат), състоящ се от взаимодействащи си икореномически ексоинтерион (вътрешно икореномическо ексопонятие, което е първично и определящо) и икореномически ексоекстерион (външно икореномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Разновидности на икореномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни
подразновидности на икореномическата ексомонада) са (а) икореномическият
ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си икореномическо усърдие и
икореномическа феност, (б) икореномическият ексоспецифат, състоящ се от
взаимодействащи си икореномически контив и икореномически актив, (в) икореномическият ексосустат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически субстат и икореномически запас. В този контекст икореномическото
усърдие, икореномическият контив и икореномическият субстат са икореномически интериони, които в своята съвкупност образуват икореномическия ексоинтериорат, а икореномическата феност, икореномическият актив и икореномическият запас са икореномически ексоекстериони, които в своята съвкупност образуват икореномическия ексоекстериорат. От своя страна, икореномическият ексодиспозат, икореномическият ексоспецифат и икореномическият ексосустат са икореномически ексобитериони, които в своята съвкупност
образуват икореномическия ексобитериорат. Вж. външно и вътрешно в икономиката.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОБИТЕРИОРАТ* (ecorenomic exobiteriorate) (*)
– общо понятие за икономически ексобитериорат и икотехномически ексобитериорат, които са негови разновидности (то е или икономически ексобитериорат, или икотехномически ексобитериорат, но не и двата заедно в тяхното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия битериорат; съвкупност от йерархично взаимодействащи си
икореномически ексобитериони, към която се числят (а) икореномическият
ексодиспозат (който е ексодиспозатна двустепенна икореномическа монада
и приема формата на икореномически ексодиспозификат), чиято вътрешна (и
определяща) страна е икореномическата ценностност и външна (и решаваща)
страна е икореномическата феност, (б) икореномическият ексоспецифат
(който е ексоспецифатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на икореномически ексоспецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическият контив и външна (и решаваща) страна е
икореномическият актив, (в) икореномическият ексосустат (който е ексосустатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на
икореномически ексосустатификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е
икореномическият субстат и външна (и решаваща) страна е икореномическият запас (вж. фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). Вътрешна (първична и определяща) страна на икореномическия ексобитериорат е икореномическият ексоинтериорат,
състоящ се от икореномическата ценностност, икореномическия контив и икореномическия субстат, които са вътрешните (първичните и определящите)
страни на икореномическите ексобитериони. Външна (вторична и решаваща)
страна на икореномическия ексобитериорат е икореномическият ексоекстериорат, състоящ се от икореномическата феност, икономическея актив и икореномическия запас, които са външните (вторичните и решаващите) страни на
икореномическите ексобитериони. Икореномическият ексобитериорат е триравнищна икореномическа йерархия (нейните равнища са икореномическият
ексодиспозат, икореномическият ексоспецифат и икореномическият ексосустат) и в това си качество образува икореномическия ексореалититат, който е
едносъставна ексореалититатна двустепенна икореномическа ексотриада. В
него се конституират и установяват три ексобитериоратни двустепенни икореномически ексодиади: (1) икореномическият ексодиспецификат, която е ексодиспецификатна двустепенна икореномическа ексодуада [от своя страна
съставен от (а) икореномическия ексоспецифат, който тук изпълнява ролята на
първична и определяща страна, и (б) икореномическия ексодиспозат, който
тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икореномическият
ексоспецисустификат, който е ексоспецисустификатна двустепенна икореномическа ексодуада [от своя страна съставен от (а) икореномическия ексо134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б)
икореномическия ексоспецифат, който тук изпълнява ролята на вторична и
решаваща страна]; (3) икореномическият ексодисустификат, който е ексодисустификатна двустепенна икореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икореномическата ексосустат, който тук изпълнява ролята на
първична и определяща страна, и (б) икореномическия ексодиспозат, който
тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна].
Икорен. ексореалитант

Икореномич.
ексореалитат

Икореном.
ексоестество

Икореном.
ексодаденост

Икореномич. ексодиспозант

Икореномич. ценностност

Икореномическа
феност

Икореномич. ексодиспозат

Икореномич.ексосп
ецифант

Икореномически
контив

Икореномически
актив

Икорен.
ексоспецифат

Икореномич. ексосустант

Икореномически
субстат

Икореномически
запас

Икореномич. ексосустат

Икорен. ексотристрант

Икорен. ексотристрат
Икорен. ексореалититант

Икорен.
ексонатуритат

Икорен.
ексофакт
итат

Икореном. ексотристратификант

Икорен. ексотристратификат
реалитат

Икорен. ексореалититат

Фиг. 1. Икореномически ексобитериорат (ексотристратификатна двустепенна икореномическа ексотриада; икореномически ексореалититат; икореномически ексотристратификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПЕЦИФАНТ*
(ecorenomic
exodispecifant), икореномически ексоесфеномормант, (*) – общо понятие за
икономически ексодиспецифант и икотехномически ексодиспецифант, които
са негови разновидности (то е или икономически ексодиспецифант, или икотехномически ексодиспецифант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия диспецифант; общо понятие за икореномически ексодиспозант и икореномически специфант, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икореномическия ексодиспецифат (последният в качеството му на
едностепенна икореномическа ексодуада, в частност на диспецифатна
едностепенна икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за
икореномически ексотристрант. Тъй като икореномическият ексодиспозант е
общо понятие за икореномическа ценностност и икореномическа феност, а
икореномическият ексоспецифант е общо понятие за икореномически контив и
икореномически актив, икореномическият ексодиспецифант е общо понятие за
ценностност , феност, контив и актив в икореномиката и затова се покрива с
понятието за икореномически ексоесфеномормант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФАТ* (ecorenomic exodispecifate)
(*) – общо понятие за икономически ексодиспецифат и икотехномически ексодиспецифат, които са негови разновидности (то е или икономически ексодиспицифат, или икотехномически ексодиспецифат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия диспецифат; едностепенна икореномическа ексодуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексодиспецифатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексодиспозант и икореномически ексоспецифант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икореномически ексотристрат. Всеки икореномически ексопредмет
може да се интерпретира като икореномически ексодиспецифат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексодиспозант (който е негова ексодиспецифатна определеност) и ексоспецифант (който е негово ексодиспецифатно състояние). Икореномическият ексоспецифант е първичен и определящ
по отношение на икореномическия ексодиспозант; той едновременно е ексоспецифант на икореномическия ексопредмет и ексоспецифант на ексодиспозанта на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексодиспозант е вто136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ричен и решаващ по отношение на икореномическия ексоспецифант; той
едновременно е ексодиспозант на икореномическия ексопредмет и ексодиспозант на ексоспецифанта на икореномическия ексопредмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИКАНТ* (ecorenomic exodispecificant) (*) – общо понятие за икономически ексодиспецификант и икотехномически ексодиспецификант, които са негови разновидности (то е или икономически ексодиспицифант, или икотехномически ексодиспецифант, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на
изразяване) на икореномическия диспецификант; общо понятие за икореномически ексодиспозат (същото като икореномически ексодиспозификат) и икореномически ексоспецифат (същото като икореномически ексоспецификат),
които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексодиспецификат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексодуада, в частност на ексодиспецификатна двустепенна икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икореномически ексотристратификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИКАТ* (ecorenomic exodispecificate), икореномически ексоесфеноформатат, (*) – общо понятие за икономически ексодиспецификат и икотехномически ексодиспецификат, които са негови разновидности (то е или икономически ексодиспицификат, или икотехномически ексодиспецификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
диспецификат; двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексодиспецификатна двустепенна
икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексодиспозат (същото като икореномически ексодиспозификат и от
своя страна съставен от икореномическата ценностност и икореномическата
феност) и (б) икореномически ексоспецифат (същото като икореномически
ексоспецификат и от своя страна съставен от икореномическия контив и икореномическия актив), между които (а) и (б) има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката)
(всяка една от тези две съставни части е двустепенна икореномическа ексомонада) (вж. фиг. 1), където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата –
знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а
слетите – идентични понятия). В това се качество икореномическият ексодис137

1355

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пецификат е едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (onecomplex two-stage ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (ценностност , феност, контив и актив), всеки един от които е едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред
с това, обаче, икореномическият ексодиспецификат може да се разглежда и
като двусъставна едностепенна икореномическа ексодуада* (two-complex
one-stage ecorenomic exoduad) (вж. едностепенна икореномическа ексодуада),
състояща се от два елемента (ексодиспозат и ексоспецифат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо ексопонятие. Икореномическият ексодиспецификат е разновидност на понятието за икореномически
ексотристратификат. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексодиспозификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексодиспозат (който е негова ексодиспецификатна определеност) и ексоспецифат (който е негово ексодиспецификатно състояние).
Икореномическият ексоспецифат е първичен и определящ по отношение на
икореномическия ексодиспозат; той едновременно е ексоспецифат на икореномическия ексопредмет и ексоспецифат на ексодиспозата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексодиспозат е вторичен и решаващ по
отношение на икореномическия ексоспецифат; той едновременно е ексодиспозат на икореномическия ексопредмет и ексодиспозат на ексоспецифата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексодиспецификат се покрива
с икореномическия ексоесфеноформатат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в първия случай
като ексодуада от две двустепенни ексомонади, а във втория – като ексомонада от две едностепенни ексодуади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икорен. ексоесфеноформант

Икорен. ексоесфеноформат

Икореномич. ексосъщина

Икорен.
ексопроявление

Икореномич. ексодиспозант

Икореномическа
ценност

Икореномическа
феност

Икореномич. ексодиспозат

Икорен.
ексоспецифант

Икореномически
контив

Икореномически
актив

Икорен.
ексоспецифат

Ик. ексодиспецифант

Икорен. ексодиспецифат
Икорен. ексоесфеноформатант

Икорен.
ексофеноформат

Икорен.
ексоесконтентат

Икорен. ексодиспецификант

Икрен. ексодиспецификат
реалитат
Икорен. ексоесфеноформатат

Фиг. 1. Икореномически ексодиспецификат (ексодиспецификатна двустепенна икореномическа ексодуада; икореномически ексоесфеноформат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exodispecifite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
диспецифит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексодиспецифит и икотехномически ексодиспецифит, които са негови
разновидности (то е или икономически ексодиспецифит, или икотехномически
ексодиспецифит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство
на икореномическия ексодиспозант и икореномическия ексоспецифант и затова е едностепенна икореномическа ексомонада, в частност – ексодиспецифитна едностепенна икореномическа ексомултиада. Тъй като икореномическият ексодиспозант е общо понятие за икореномическа ексосъщност и
икореномическо ексоявление, а икореномическият ексоспецифант е общо понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, ико139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическият ексодиспицифит е тяхното единството като общи понятия. Той
е разновидност на икореномическия ексоконфант. Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИТИТ* (ecorenomic exodispecifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия диспецифитит; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексодиспецифитит и икотехномически ексодиспецифитит, които са негови разновидности (то е или икономически ексодиспецифитит, или
икотехномически ексодиспецифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); единство на икореномическия ексодиспозат и икореномическия ексоспецифат (като двойки от икореномическа ексосъщност и икореномическо
ексоявление и от икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа) [той е двойка от (1) единството на икореномическата ексосъщност и икореномическото ексосъдържание и (2) единството на икореномическото ексоявление и икореномическата ексоформа и затова е двустепенна икореномическа
ексомонада, в частност ексодиспцифититна двустепенна икореномическа
ексомонада]. Той е разновидност на икореномическия ексоконфикант. Вж.
икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОЗАНТ* (ecorenomic exodisposant) (*) –
общо понятие за икономически ексодиспозант и икотехномически ексодиспозант, които са негови разновидности (то е или икономически ексодиспозант,
или икотехномически ексодиспозант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия диспозант; общо понятие за икореномическа ценностност и икореномическа феност, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексодиспозат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада и същото като икореномически ексодиспозификат). Икореномическият ексодиспозант е една от разновидностите на икореномическия ексодиспецифант и на икореномическия ексодисустант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОЗАТ* (ecorenomic exodisposate) (*) –
общо понятие за икономически ексодиспозат и икотехномически ексодиспозат, които са негови разновидности; операционален начин за означаване (на
изразяване) на икореномическия диспозат (то е или икономически ексодиспозат, или икотехномически ексодиспозат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); вид двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен
140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икореномически ексодиспозификат, така че е ексодиспозатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа ценностност и
икореномическа феност, общо понятие за които е икореномическият ексодиспозант и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия ексодиспецификант и на икореномическия ексодисустатификант. Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икореномически ексодиспозат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на ценностност (която е негова ексодиспозитивна
вътрешна определеност) и феност (което е негова ексодиспозитивна външна
определеност). Икореномическата ценностност е първична и определяща по
отношение на икореномическата феност; то едновременно е усърдие на икореномическия ексопредмет и ценностност на феността на икореномическия ексопредмет. Икореномическата феност е вторично и решаващо по отношение
на икореномическата ценностност; тя едновременно е феност на икореномическия ексопредмет и феност на ценностността на икореномическия ексопредмет. Икореномическата феност е начинът на изразяване на икореномическата ценностност. Вж. икореномически ексобитериорат.
Дадена икореномическа ценностност може да се опредмети (това е ексодиспозиционно икореномическо ексоопредметяване, което е разновидност на
икореномическото опредметяване изобщо) в едно или в повече от едно взаимодействащи си икореномически фености, като се предполага, че ценностността се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяко една от феностите поотделно (по това икореномическият ексодиспозат се отличава от
икореномическия ексоспецифат: при последния при опредметяването си икореномическият контив разпределя своя обем между различните еднотипови
активи). С този преход невидимото и намиращо се в дълбочина икореномическа ценностност се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една
или повече от една по-близки до видимостта икореномически фености. Това е
феностно опредметяване на икореномическата ценностност, което показва, че
икореномическата феност непосредствено е ценностностна икореномическа
феност, че тя е непосредствена феност на своята ценностност. Обратната на
диспозиционното опредметяване трансформация (като диспозиционно разпредметяване на икореномическите фености в икореномическа цетнностност) е
ексодиспозиционното икореномическо ексоинтензиониране (което е разновидност на икореномическото интензиониране изобщо). То е ценностностно
141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензиониране на икореномическата феност (респ. фености), което показва,
че икореномическата ценностност непосредствено е феностна икореномическа ценностност, че тя е непосредствена ценностност на своята феност.
Тук се разглежда случай на опредметяване на ценностността в само една дадена феност (феност от даден тип).
Количеството на същността WO на икореномическия ексопредмет като
ценностност на дадената феност в границите на икореномическия ексодиспозат (на ексодиспозификата) се означава като ексодиспозатно-обща икореномическа ценностност * (exodisposatically-total ecorenomic worth) TWO . Функцията, която моделира ексодиспозиционното икореномическо ексоинтензиониране, е
TWO = TWO(PN ),

където PN е количеството на икореномическата феност. Тя е функция на ексодиспозиционното, значи и на ценностностното ексоинтензиониране на икореномическата феност, и наред с това е функция на ексодиспозатно-общата
ценностност . От нея се извежда пределната ценностност на икореномическата феност* (marginal worth of the ecorenomic pheness), което е първата производна
MWO pn (PN ) =

∂ TWO (PN )
∂ PN

на функцията на ексодиспозатно-общата ценностност.
Дадената икореномическа феност (например продукт като съставно понятие), в което се опредметява икореномическата ценностност , може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическата феност [например различни видове (респ. разновидности) на продукта],
като дадената феност е разпределила своя обем между тях. Тогава при ексоопредметяването й икореномическата ценностност разпределя обема си между
различните видове на феността. Ако дадената феност е представена от един
вид, тогава е налице едновидово ексодиспозиционно икореномическо ексоопредметяване* (one-species exodispositional ecorenomic exoobjectification), при
два вида на феността – двувидово ексодиспозиционно икореномическо ексоопредметяване* (two-species exodispositional ecorenomic exoobjectification),
при три вида – тривидово ексодиспозиционно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exodispositional ecorenomic exoobjectification) , при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------повече от три вида – многовидово ексодиспозиционно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exodispositional ecorenomic exoobjectification).
Съответстващите на тях разновидности на ексодиспозиционното икореномическо ексоинтензиониране са: едновидово ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exodispositional ecorenomic exointensioning), двувидово ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране*
(two-species exodispositional ecorenomic exointensioning), тривидово ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exodispositional ecorenomic exointensioning), многовидово ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране* (multispecies exodispositional ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексодиспозатно-общото
икореномическа ценностност при едновидовото ексоинтензиониране), е посоченият по-горе израз TWO = TWO(PN ), от който се извежда съответстващата
й пределна ценностност на икореномическата феност
MWO pn (PN ) =

∂ TWO (PN )
∂ PN

Функцията, която моделира двувидовото ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране (функцията на ексодиспозатно-общата икореномическа ценностност при двувидовото ексоинтензиониране), е
TWO = TWO (PN1 , PN 2 ),

където PN1 е първият вид на икореномическата феност, а PN 2 е вторият нейн
вид (тук TWO е обща ценностност на първия и втория вид на феността). Тя е
функция на ексодиспозиционното, значи и на усърдностното ексоинтензиониране на икореномическите фености, в т.ч. на усърдностното ексоинтензиониране на първия и това на втория вид на феността. От нея се извеждат пределната ценностност на първия вид на икореномическата феност* (marginal
worth of the first-species ecorenomic pheness)
MWO pn1 (PN1 , PN 2 ) =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и пределното ценностност на втория вид на икореномическата феност*
(marginal worth of the second-species ecorenomic pheness)
MWO pn2 (PN1 , PN 2 ) =

∂ TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PN 2

Те са първи частни производни на функцията на ексодиспозатно-общата ценностност . Обемът на една и съща икореномическа ценностност може да се
прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадената феност.
Затова при непроменена (постоянна) величина на ексодиспозатно-общата
ценностност съществува заместване между първия и втория вид на феността,
като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират
чрез ексодиспозатната крива на безразличието на икореномическата ценностност* (exodisposatic indifference curve of the ecorenomic worth) IC WO -EDIS .
Функцията на ексодиспозатно-общата икореномическа ценностност
TWO = TWO (PN1 , PN 2 )

не се променя с движението на точка по ексодиспозатната (ексодиспозификатната) крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EDIS . Затова уравнението на кривата IC WO -EDIS при дадено постоянно равнище на ексодиспозатно-общата икореномическа ценностност е
TWO (PN1 , PN 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата феност, имащи посочената еднаква (постоянна)
ексодиспозатно-обща икореномическа ценностност
TWO (PN1 , PN 2 ) = const.

С движението на точка по ексодиспозатната крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EDIS , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на дадената икореномическа феност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и съща ценностност може да съответства на различни комбинации на видовете на феността обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на двата вида на феността
(d PN1 , d PN 2 ) (т.е. при движение на точка по ексодиспозатната крива на безразличието на икореномическата ценностност) прирастът на функцията на ексодиспозатно-общата икореномическа ценностност е нейният пълен диференциал
d TWO (PN1 , PN 2 ) =
= MWO pn1 (PN1 , PN 2 )d PN1 + MWO pn2 (PN1 , PN 2 )d PN 2

или, което е същото,
d TWO (PN1 , PN 2 ) =
=

∂ TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PN1

d PN1 +

∂ TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PN 2

d PN 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
феност се извършват в рамките на дадена ексодиспозатна крива на безразличието на икореномическата ценностност, диференциалният прираст на функцията на ексодиспозатно-общото ценностност е нулев. Това е така, защото
противоположното изменение в количестава на двата вида на феността запазва
непроменена тяхната ексодиспозатно-обща същност:
d TWO (PN1 , PN 2 ) =
= MWO pn1 (PN1 , PN 2 )d PN1 + MWO pn2 (PN1 , PN 2 )d PN 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на видовете на икореномическата феност* (worthly-equivalent
substitution of the species ecorenomic pheness). То е ценностностноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на ексодиспозатно-общата икореномическа ценностност
MWO pn1 (PN1 , PN 2 )d PN1 и MWO pn2 (PN1 , PN 2 )d PN 2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексодиспозатно-общата ценностност, по отношение на което се конституира ексодиспозатната крива на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неговото безразличие, се извежда пределната норма на ценностностноеквивалентното заместване на видовете на икореномическата феност*
(marginal rate of the worthly-equivalent substitution of the species ecorenomic
pheness)
MRWOSpn12 =
=−

d PN 2
d PN1

=−

MWO pn1 (PN1 , PN 2 )

=

MWO pn2 (PN1 , PN 2 )

∂ TWO (PN1 , PN 2 ) ∂ TWO (PN1 , PN 2 )
:
.
∂ PN1
∂ PN 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRWOS pn12 < 0 и е равна на отношението

d PN 2

d PN1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на феността (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MWO pn1 (PN1 , PN 2 )
MWO pn2 (PN1 , PN 2 )

между пределните ценностности на двата вида на феността. Пределната норма
MRWOS pn12 показва към определена точка от ексодиспозатната крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EDIS с колко единици трябва да се намали обемът на втория вид на феността, което да позволи да се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната ексодиспозатно-обща ценностност да остане постоянна величина.
Функцията на ексодиспозатно-общата икореномическа ценностност е
TWO = TWO (PN1 , PN 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата ценностност на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic worth) H ( WO) pn12 , която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H ( WO) pn12

 ∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 ) ∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
.
2
∂
TWO
(
PN
,
PN
)
∂
TWO
(
PN
,
PN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ PE 2 ∂ PN1
∂ PE 2



В зависимост от икореномическата природа на ценностността и феността
се разграничават (1) ускорено ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exodispositional ecorenomic exointensioning) (например при икореномическа стойностност и икореномически продукт) и забавено
диспозиционно
икореномическо
интензиониране*
(delayed
exodispositional ecorenomic exointensioning) (например при икореномическа полезностност и икореномически продукт).
При ускореното ексодиспозиционно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическата ценностност на О. Хесе H ( WO) pn12 е
изцяло положително определена:

H ( WO) pn12

 ∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 ) ∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TWO (PN1 , PN 2 ) , ∂ TWO (PN1 , PN 2 ) 


∂ PE 2 ∂ PN1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PE12

>0

показват, че пределната ценностност на даден вид на икореномическа феност
се увеличава с нейното (на феността) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексодиспозатна крива на безразличието на икореномическата ценностност* (convex exodisposatic
indifference curve of the ecorenomic worth) IC WO -EDIS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за нарастващото пределна ценностност на икореномическата феност* (law of the marginal worth increasing of the ecorenomic
pheness). Законът за нарастващата пределна ценностност е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената ценностност при нарастване на равнището на феността. Според този закон с нарастването на количест147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вото на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия,
в т.ч. и при постоянни останалите видове на феността) неговата ексодиспозатно-обща икореномическа ценностност се увеличава с ускоряващи се темпове,
т.е. неговото пределно ценностност нараства, което се дължи на посоченото
ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид
на феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на феността изисква изчерпването на все по-големи порции от ценностността, както и при постоянно равнище на първия вид на феността, всяка следваща единица прираст
на втория вид на феността също изисква изчерпването на все по-големи порции от ценностността. При този вариант на ексоинтензионирането законът за
нарастващата пределна ценностност на икореномическата феност е валиден за
всеки произволен брой на видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид.
При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата
феност тя става все по-ефективна в представляването на икореномическото си
ценностност .
Количество на втория вид
икореномическа феност

PN 2
IC WO -EDIS

PN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 1. Изпъкнала ексодиспозатна крива на безразличието на икореномическата ценностност

При забавеното ексодиспозиционно икореномическо ексоинтенцзиониране матрицата на икореномическата ценностност на О. Хесе H (ES) pe12 е
изцяло отрицателно определена:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H ( WO) pn12

 ∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 ) ∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 < 0.
2
∂
TWO
(
PN
,
PN
)
∂
TWO
(
PN
,
PN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ PE 2 ∂ PN1
∂ PE 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PE12

< 0,

∂ 2 TWO (PN1 , PN 2 )
∂ PE12

<0

показват, че пределната ценностност на даден вид на икореномическата феност намалява с нейната (на феността) нарастване. Затова при забавеното ексоинтензиониране се конституира вдлъбната ексодиспозатна крива на безразличието на икореномическата ценностност* (concave exodisposatic
indifference curve of the ecorenomic worth) IC WO -EDIS (фиг. 2). Дължи се на действието на закона за намаляващата пределно ценностност на икореномическото феност* (law of the marginal worth decreasing of the ecorenomic
pheness). Законът за намаляващото пределна ценностност е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената ценностност при нарастване на равнището на феността. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия,
в т.ч. и при постоянни останалите видове на феността) нейната ексодиспозатно-обща икореномическа ценностност се увеличава със забавени темпове, т.е.
нейната пределна ценностност намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на
феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на феността изисква
изчерпването на все по-малки порции от ценностността, както и при постоянно
равнище на първия вид на феността, всяка следваща единица прираст на втория вид на феността също изисква изчерпването на все по-малки порции от
ценностността. При този вариант на ексоинтензионирането законът за намаляващото пределна ценностност на икореномическата феност е валиден за всеки
произволен брой на видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическото феност
става все по-неефективна в представляването на икореномическото си ценностност .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномическа феност

PN 2
IC WO -EDIS

PN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 2. Вдлъбната ексодиспозатна крива на безразличието на икореномическата ценностност

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексодиспозат*
(individual ecorenomic exodisposate), фирмен икореномически ексодиспозат*
(firm ecorenomic exodisposate), обществен икореномически ексодиспозат*
(social ecorenomic exodisposate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексодиспозат* (microecorenomic
exodisposate),
мезоикореномически
ексодиспозат*
(mesoecorenomic exodisposate), макроикореномически ексодиспозат* (macroecorenomic exodisposate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exodispecifite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
диспецифит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексодиспецифит и икотехномически ексодиспецифит, които са негови
разновидности (то е или икономически ексодиспецифит, или икотехномически
ексодиспецифит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство
на икореномическия ексодиспозант и икореномическия ексоспецифант и затова е едностепенна икореномическа ексомонада, в частност – ексодиспецифитна едностепенна икореномическа ексомултиада. Тъй като икореномическият ексодиспозант е общо понятие за икореномическа ексосъщност и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо ексоявление, а икореномическият ексоспецифант е общо понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, икореномическият ексодиспицифит е тяхното единството като общи понятия. Той
е разновидност на икореномическия ексоконфант. Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИТИТ* (ecorenomic exodispecifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия диспецифитит; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексодиспецифитит и икотехномически ексодиспецифитит, които са негови разновидности (то е или икономически ексодиспецифитит, или
икотехномически ексодиспецифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); единство на икореномическия ексодиспозат и икореномическия ексоспецифат (като двойки от икореномическа ексосъщност и икореномическо
ексоявление и от икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа) [той е двойка от (1) единството на икореномическата ексосъщност и икореномическото ексосъдържание и (2) единството на икореномическото ексоявление и икореномическата ексоформа и затова е двустепенна икореномическа
ексомонада, в частност ексодиспцифититна двустепенна икореномическа
ексомонада]. Той е разновидност на икореномическия ексоконфикант. Вж.
икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОЗИТ* (ecorenomic exodisposite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия диспозит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексодоспозит и икотехномически ексодиспозит, които са негови разновидности
(то е или икономически ексодиспозит, или икотехномически ексодиспозит, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет
като цялостност от икореномическа ексосъщност (която е вид икореномически
ексоинститутит) и икореномическо ексоявление (което е вид ексоикореномически ексститутит), като цялостност на негова ексосъщностна вътрешна
(скрита) и ексофеноменна външна (разкрита) страна; ексодиспозитна цялостна конституираност (ексодиспозитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексодиспозитна единична цялостна ексоикореномическа конституираност*
(dispositive single entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление в тяхното вътрешнопроти151
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------воречиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); цялостна определеност на икореномическия ексопредмет. Разновидност е на икореномическия ексоконститутит. В границите
на икореномическия ексодиспозит икореномическата ексосъщност и икореномическото ексоявление са относително различни диспозитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическата ексосъщност се
снема в икореномическото явление: икореномическото ексоявление е икореномическата ексосъщност в снет вид. Първопричината на икореномическото
ексоявление е скрита в икореномическата ексосъщност, а икореномическата
ексосъщност [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическото
ексоявление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексодиспозит са обектният икореномически ексодиспозит* (object ecorenomic exodisposite) (ексодиспозитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексодиспозит* (system ecorenomic exodisposite) (ексодиспозитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exodispospecifite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПОСУСТИТ*
(ecorenomic
exodisposustite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТАНТ* (ecorenomic exodisustant),
икореномически ексосусенс, (*) – общо понятие за икономически ексодисустант и икотехномически ексодисустант, които са негови разновидности (то е
или икономически ексодисустант, или икотехномически ексодисустант, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия дисустант; общо понятие за икореномически ексодиспозант и икореномически ексосустант, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексодисустат
(последният в качеството му на едностепенна икореномическа ексодуада, в
частност на ексодисустатна едностепенна икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икореномически ексотристрант. Тъй като икоре152
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият ексодиспозант е общо понятие за икореномическа ценност и икореномическа феност, а икореномическият ексосустант е общо понятие за икореномически субстат и икореномически запас, икореномическият ексодисустант е общо понятие за ценност, феност, субстат и запас в икореномиката и
затова се покрива с понятието за икореномически ексосусенс. Вж. икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТАТ* (ecorenomic exodisustate) (*) –
общо понятие за икономически ексодисустат и икотехномически ексодисустат, които са негови разновидности (то е или икономически ексодисустат,
или икотехномически ексодисустат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия дисустат; едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен
двуравнищен диалектически формат, така че е ексодисустатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексодиспозант и икореномически ексосустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и
решаващо в икореномиката). Разновидност е на понятието за икореномически
ексотристрат. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира
като икореномически ексодисустат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на ексодиспозант (който е негова ексодисустатна определеност) и
ексосустант (който е негово ексодисустатно същество). Икореномическият ексосустант е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексодиспозант; той едновременно е ексосустант на икореномическия ексопредмет
и ексосустант на ексодиспозанта на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексодиспозант е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексосустант; той едновременно е ексодиспозант на икореномическия
ексопредмет и ексодиспозант на ексосустанта на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТИТ* (ecorenomic exodisustite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия дисустит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексодисустит и икотехномически ексодисустит, които са негови разновидности (то е или икономически ексодисустит, или икотехномически ексодисустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия ексодиспозант и икореномическия ексосустант и затова е еднос153
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тепенна икореномическа ексомонада, в частност – ексодисуститна едностепенна икореномическа ексомонада. Тъй като икореномическият ексодиспозант е общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, а икореномическият ексосустант е общо понятие за икореномическа
ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта, икореномическият ексодисустит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият ексодисустит е разновидност на икореномическия ексоконфант. Вж. икореномически
ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТИФИКАНТ* (ecorenomic exodisustificant) (*) – общо понятие за икономически ексодисустификант и икотехномически ексодисустификант, които са негови разновидности (то е или икономически ексодисустификант, или икотехномически ексодисустификант, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия дисустификант; общо понятие за
икореномически ексодиспозат (същото като икореномически ексодиспозификат) и икореномически ексосустат (същото като икореномически ексосустификат) , които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексодисустификат (последният в качеството му на двустепенна
икореномическа ексодуада, в частност на ексодисустификатна двустепенна
икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икореномически
ексотристратификант. Вж. икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТИФИКАТ* (ecorenomic exodisustificate), икореномически ексосусенсат, (*) – общо понятие за икономически ексодисустификат и икотехномически ексодисустификат, които са негови разновидности (то е или икономически ексодисустификат, или икотехномически
ексодисустификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия дисустификат; двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексодисустификатна двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексодиспозат (същото като икореномически ексодиспозификат и от своя страна
съставен от икореномическото усърдие и икореномическата феност) и (б)
икореномически ексосустат (същото като икореномически ексосустификат и
от своя страна съставен от икореномическия субстат и икореномическия запас), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в ико154
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези
две съставни части е двустепенна икореномическа ексомонада) (вж. фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия). В това се качество икореномическият ексодисустификат е едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (one-complex two-stage
ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се
от четири елемента (ценност, феност, субстат и запас), всеки един от които е
едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексодисустификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икореномическа ексодуада* (two-complex one-stage ecorenomic exoduad) (вж. едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от два елемента (ексодизпозат и ексосустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо ексопонятие. Икореномическият ексодисустификат
е разновидност на понятието за икореномически ексотристратификат. Всеки
икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически
ексодисустификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосустат (който е негово ексодисустификатно същество) и ексодиспозат (който е
негова ексодисустификатна определеност). Икореномическият ексосустат е
първичен и определящ по отношение на икореномическия ексодиспозат; той
едновременно е ексосустат на икореномическия ексопредмет и ексосустат на
ексодиспозата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексодиспозат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексосустат;
той едновременно е ексодиспозат на икореномическия ексопредмет и ексодиспозат на ексосустата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексодисустификат се покрива с икореномическия ексосусенстат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в първия случай като дуада от две двустепенни ексомонади, а във втория –
като ексомонада от две едностепенни ексодуади).

155
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореноном.
ексосусенс

Икореномич.
ексосусенсат

Икореномич. ексосмисъл

Икореномич. ексосупсенс

Икореномич. ексодиспозант

Икореномическа
ценност

Икореномическа
феност

Икореномич. ексодиспозат

Икореномич. ексосустант

Икореномически
субстат

Икореномически
запас

Икореномич. ексосустат

Икорен. ексодисустант

Икореномич.
ексодисустат
Икореномич.
сусенстант

Икореномич. ексосенстат

Икорен.
ексосупсенстат

Икорен. ексодисустификант

Икорен. ексодисустификат

Икорен. ексосусенстат

Фиг. 1. Икореномически ексодисустификат (ексодисустификатна двустепенна икореномическа ексодуада; икореномически ексосусенстат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic exodisustifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия дисустифитит; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексодисустифитит и икотехномически ексодисустифитит,
които са негови разновидности (то е или икономически ексодисустифитит, или
икотехномически ексодисустифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); единство на икореномическия ексодиспозат и икореномическия ексосустат (като двойки от икореномическя ексосъщност и икореномическо ексоявление и от икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта) [той е двойка от (1) единството на икореномическата ексосъщност и
икореномическата ексосубстанция и (2) единството на икореномическото ек156
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------соявление и икореномическата ексосуперстанта и затова е двустепенна икореномическа монада, в частност ексодисустифититна двустепенна икореномическа ексомонада]. Икореномическият ексодисустифитит е разновидност
на икореномическия ексоконфикант. Вж. икореномически ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКССТИТИТ* (ecorenomic exoexstitite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексоексститит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоексститит и икотехномически ексститит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоексститит, или икотехномически ексоексститит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единна външна
конституираност (единна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още единна външна ексоикореномическа конституираност* (united external exoecorenomic constitution /constitutivity/);
единност на всички външни (отрити) страни на икореномическия ексопредмет (които открити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексоексститутат, т.е. икореномическият ексоексститутат е съвкупността от всички икореномически ексоексституити на икореномическия ексопредмет, а последните изграждат неговия икореномически ексоексститит);
всички икореномически ексоексституити в тяхното диалектическо единство;
ексоексститит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически ексоинститит (на инститита на икореномическия ексопредмет) [или още
начин на ексоикореномическо експлициране* (exoecorenomic explication
way)]. Икореномическият ексститит е понятие за единството на всички усвояващи страни на икореномическия ексопредмет и е единен изпълнител на всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Икореномическият ексоексститит е комплексното външно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки)
на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го
прави външно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икореномическия ексоексституит, които изграждат единния
икореномически ексоексститит, са икореномическото ексоявление, икореномическата ексоформа, икореномическата ексосуперстанта, икореномическото
ексоколичество икореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексститит е съответстващият му икореномически ексоинститит. Икореномическият ексоинститит и икореномическият ексо157
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексститит са понятия на единната конституираност на икореномическия
ексопредмет* (united constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази
конституираност. Икореномическият ексоинститит се снема в икореномическия ексоексститит: икореномическият ексоексститит е икореномическия ексоинститит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексститит е
скрита в икореномическия ексоинститит, а икореномическият ексоинститит
[който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоексститит
[която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексститит са обектният икореномически ексоексститит* (object ecorenomic exoexstitite) (ексоексстититът на
икореномическия обект) и системният икореномически ексоексститит*
(system ecorenomic exoexstitite) (ексоексстититът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКССТИТУИТ* (ecorenomic exoexstituite) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексституит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоексституит и икотехномически ексоексституит, които са негови разновидности (то е или ексоикономически ексституит, или икотехномически ексоексституит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още външна ексоикореномическа конституираност* (external exoecorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от
всички външни (разкрити) страни на икореномическия ексопредмет (които
разкрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексоексститутат, т.е. икореномическият ексоексститутат е съвкупността от всички
икореномически ексоексституити); ексоексституит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Отделният вид външна
страна на икореномическия ексопредмет (отделната разновидност на икореномическия ексоексституит) се определя като икореномически ексоексститутит. Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически ексоинституит (на институита на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо експлициране* (ecorenomic exoexplication
way)]. Икореномическият ексституит е общо понятие за коя да е от всички ус158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вояващи страни на икореномическия ексопредмет и за начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо
въздействие). Той е кое да е от всички външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (ексститутити) на икореномическия ексоексституит са икореномическото ексоявление, икореномическата ексоформа, икореномическата ексосуперстанта, икореномическото
ексоколичество, икореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексоексституит е съответстващият му икореномически ексоинституит. Икореномическият ексоинституит и икореномическият ексоексституит са понятия на конституираността на икореномическия
ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинституит се снема в икореномическия
ексоексституит: икореномическият ексоексституит е икореномическия ексоинституит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексституит е
скрита в икореномическия ексоинституит, а икореномическият ексоинституит
[който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоексституит
[която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на предметния икореномически ексоексституит са обектният икореномически ексоексституит* (object ecorenomic exoexstituite)
(ексоексституитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоексституит* (system ecorenomic exoexstituite) (ексоексституитът на
икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКССТИТУТАТ* (ecorenomic exoexstitutate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
ексститутат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоексститутат и икотехномически ексоексститутат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоексститутат, или икотехномически ексоексститутат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
съвкупност от всички икореномически ексоексституити на икореномическия
ексопредмет; съвкупност от всички външни конституираности (външнопредставени съвкупностни конституираности) на икореномическия ексопредмет
159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или още съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност*
(totalitiary external exoecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички външни (разкрити) страни на икореномическия ексопредмет; ексститутат на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически
ексоконститит). Икореномическият ексоекститутат е начин на експлициране
на съответстващия му икореномически ексоинститутат (на институтата на
икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо експлициране* (exoecorenomic explication way)].Той е общността от всички усвояващи страни на икореномическия ексопредмет, чрез които непосредствено
въздейства върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие).
Представлява общността (семейството) от всички външни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на
икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икореномическия ексоексститутат са икореномическото ексоявление,
икореномическата ексоформа, икореномическата ексосуперстанта, икореномическото ексоколичество, икореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексоексститутат е съответстващият му икореномически ексоинститутат. Икореномическият ексоинститутат и икореномическият ексоексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икореномическия ексопредмет* (totalitiary constitution
/constitutivity/) of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститутат се снема в икореномическия ексоексститутат: икореномическият ексоексститутат е икореномическия ексоинститутат в снет вид.
Първопричината на икореномическия ексоексститутат е скрита в икореномическия ексоинститутат, а икореномическият ексоинститутат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоексститутат
[която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоексститутат са
обектният икореномически ексоексститутат* (object ecorenomic exoexstitutate) (ексоексститутатът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоексститутат* (system ecorenomic exoexstitutate) (ексоексститутатът на икореномическата система).

160

1378

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКССТИТУТИТ* (ecorenomic exoexstitutite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
ексститутит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоексститутит и икотехномически ексоексститутит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоексститутит, или икотехномически ексоексститутит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
отделна външна конституираност (външнопредставена конституираност) на
икореномическия ексопредмет или още отделна външна ексоикореномическа конституираност* (external exoecorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид външна (разкрита) страна на икореномическия ексопредмет; отделна
разновидност на икореномическия ексоексституит; ексоексститутит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически институтит (на
ексоинститутита на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо експлициране* (exoecorenomic explication way)]. Икореномическият ексоексститутит е някаква усвояваща страна на икореномическия ексопредмет и начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е някакво външно съчетание (по силата на определен критерий) на компонентите (елементи и връзки)
на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го
прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество икореномически
ексоексститутити (разновидности на икореномическия ексоексституит) са икореномическото ексоявление, икореномическата форма, икореномическата
ексосуперстанта, икореномическото ексоколичество, икореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексоексститутит е съответстващият му икореномически ексоинститутит. Икореномическият ексоинститутит и икореномическият ексоексститутит са понятия на
конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститутит се снема в икореномическия ексоексститутит: икореномическият ексоексститутит е икореномическия ексоинститутит в снет вид.
Първопричината на икореномическия ексоексститутит е скрита в икореномическия институтит, а икореномическият институтит се разкрива чрез икореномическия ексоексститутит. Основни разновидности на икореномическия ексоексститутит са обектният икореномически ексоексститутит* (object
ecorenomic exoexstitutite) (ексоексститутитът на икореномическия обект) и
161

1379

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТНОСТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системният икореномически ексоексститутит* (system
exoexstitutite) (ексоексститутитът на икореномическата система).

ecorenomic

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТАТ* (ecorenomic exoextate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексоекстат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоекстат и икотехномически ексоекстат, които са негови разновидности (то
е или икономически ексоекстат, или икотехномически ексоекстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност на част от икореномическите ексоексституити на икореномическия предмет; съвкупност на част от
външните конституираности (от външнопредставените конституираности)
на икореномическия ексопредмет или още частична съвкупностна външна
ексоикореномическа
конституираност*
(partial
totalitiary
external
exoecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на част от
външните (разкритите) страни на икореномическия ексопредмет; ексоекстат на
икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконтит). Икореномическият ексоекстат е начин на експлициране на съответстващия му икореномически ексоинтат (на интата на икореномическия ексопредмет) [или още
начин на ексоикореномическо експлициране (exoecorenomic explication
way)]. Той е общността на част от усвояващите страни на икореномическия
ексопредмет, чрез които непосредствено въздейства върху заобикалящата го
среда (вж. икореномическо въздействие). Представлява общността (семейството) на част от външните съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет
(вж. икореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия ексоекстат са икореномическият ексофеноформат, икореномическият ексосуперстратат, икореномическият ексосупсенстат, икореномическият ексофактитат и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексоекстат е
съответстващият му икореномически ексоинтат. Икореномическият ексоинтат
и икореномическият ексоекстат са понятия на частичната съвкупностна
конституираност на икореномическия ексопредмет* (partial totalitiary
constitution /constitutivity/) of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност.
Икореномическият ексоинтат се снема в икореномическия ексоекстат: икореномическият ексоекстат е икореномическия ексоинтат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстат е скрита в икореномическия ексоинтат,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------а икореномическият ексоинтат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоекстат [която е вторичната
(производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия ексоекстат са обектният икореномически ексоекстат* (object ecorenomic exoextate) (ексоекстатът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоекстат* (system
ecorenomic exoexstate) (ексоекстатът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТЕРИОН* (ecorenomic exoexterion) (*) –
общо понятие за икономически ексоекстерион и икотехномически ексоекстерион, които са негови разновидности (то е или икономически ексоекстерион,
или икотехномически ексоекстерион, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия екстерион; външно икореномическо понятие, което е вторично и решаващо в състава на икореномическия ексобитерион (последният е частен случай
на двустепенната икореномическа ексомонада в качеството й на двустепенен
едноравнищен диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически ексоинтерион и икореномически ексоекстерион), представляващо
външната страна на даден икореномически ексопредмет (вж. външно и вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият ексоекстерион (външното в икореномиката) е това, което характеризира икореномическия ексопредмет от неговата повърхностна страна: в този
смисъл външното са тези страни и свойства, които се изявяват в икореномическото взаимодействие с икореномически ексопредмети от други съвкупности на отношения; външното е необходимо условие за съществуването и развитието на който и да е икореномически ексопредмет. В този контекст разновидности на икореномическия ексоекстерион са икореномическата феност,
икореномическиат актив и икореномическият запас, които в своята съвкупност образуват икореномическия ексоекстериорат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТЕРИОРАТ* (ecorenomic exoexteriorate)
(*) – общо понятие за икономически ексоекстериорат и икотехномически ексоекстериорат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоекстериорат, или икотехномически ексоекстериорат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразява163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не) на икореномическия екстериорат; съвкупност от йерархично взаимодействащи си икореномически ексоекстериони, към която се числят икореномическата феност, икореномическият актив и икореномическият запас, които са
външните (вторичните и решаващи) страни на икореномическите ексобитериони. Икореномическите ексобитериони са двустепенни икореномически ексомонади, всеки един от които се състои от взаимодействащи си икореномически
ексоинтерион (вътрешно икореномическо понятие, което е първично и определящо) и икореномически ексоекстерион (външно икореномическо понятие,
което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Икореномически ексобитериони са (а) икореномическият ексодиспозат (който
е ексодиспозатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на икореномически ексодиспозификат), чиято вътрешна (и определяща)
страна е икореномическото усърдие и външна (и решаваща) страна е икореномическата феност, (б) икореномическият ексоспецифат (който е ексоспецифатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на икореномически ексоспецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическият контив и външна (и решаваща) страна е икореномическият
актив, (в) икореномическият ексосустат (който е ексосустатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на икореномически ексосустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическият субстат и външна (и решаваща) страна е икореномическият запас. Като цяло
икореномическият ексоекстериорат е външната (вторичната и решаваща)
страна на икореномическия ексобитериорат (последният е съвкупността от
икореномическият ексодиспозат, икореномическият ексоспецифат и икореномическият ексосустат).
Икореномическият ексоекстериорат е триравнищна икореномическа йерархия (нейните равнища са икореномическата феност, икореномическият актив и икореномическият запас) и в това си качество образува икореномическия
ексофактитат, който е едносъставна ексофактитатна едностепенна икореномическа ексотриада. В него се конституират и установяват три ексоекстериоратни едностепенни икореномически ексодиади: (1) икореномическото ексопроявление, което е ексопроявителна едностепенна икореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икореномическият актив, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическата феност,
което тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икореномическият ексосуперстрат, който е ексосуперстратна едностепенна икореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икореномическия запас,
164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическия актив, който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна];
(3) икореномическият ексосупсенс, която е ексосупсенсна едностепенна икореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икореномическия запас, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическата феност, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща
страна].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТИТ* (ecorenomic exoextite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексоекстит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически екстит и икотехномически ексоекстит, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоекстит, или икотехномически ексоекстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единна частична външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още единна частична външна ексоикореномическа
конституираност* (united partial external exoecorenomic constitution
/constitutivity/); единност на част от всички външни (отрити) страни на икореномическия ексопредмет (които открити страни като съвкупност образуват
неговия икореномически ексоекстат, т.е. икореномическият ексоекстат е съвкупността от всички икореномически екстуити на икореномическия ексопредмет, а последните изграждат неговия икореномически ексоекстит); част от
всички икореномически ексоекстити в тяхното диалектическо единство; ексоекстит на икореномическия предмет (вж. икореномически ексоконтит). Той е
начин на експлициране на съответстващия му икореномически ексоинтит (на
интита на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо експлициране* (exoecorenomic explication way)]. Икореномическият
ексоекстит е понятие за единството на част от всички усвояващи страни на
икореномическия ексопредмет и е единен изпълнител на част от всички негови
въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие).
Икореномическият ексоекстит е комплексното частично външно съчетание (по
силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави
външно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности
на икореномическия ексоекстит са икореномическият ексофеноформатит,
икореномическият ексосуперстратит, икореномическият ексосупсенстит,
икореномическият ексофактитит и т.н. Начинът на имплициране на икоре165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия ексоекстит е съответстващият му икореномически интит. Икореномическият интит и икореномическият ексоекстит са понятия на единната
частична конституираност на икореномическия ексопредмет* (united
partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтит се снема в икореномическия ексоекстит:
икореномическият ексоекстит е икореномическия ексоинтит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстит е скрита в икореномическия ексоинтит, а икореномическият ексоинтит [който е първичната (примитивната) и
определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива
чрез икореномическия ексоекстит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и
решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексоекстит са обектният икореномически ексоекстит* (object ecorenomic
exoextite) (ексоекститът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоекстит* (system ecorenomic exoextite) (ексоекститът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТУИТ* (ecorenomic exoextuite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексоекстуит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически екстуит и икотехномически ексоекстуит, които са негови разновидности (то е
или икономически ексоекстуит, или икотехномически ексоекстуит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); частична външна конституираност (частична външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още частична външна ексоикореномическа конституираност* (partial external exoecorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие
за коя да е от част от всички външни (разкрити) страни на икореномическия
ексопредмет (които разкрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексоекстат, т.е. икореномическият ексоекстат е съвкупността от
всички икореномически ексоекстуити); ексоекстуит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконтит). Той е начин на експлициране
на съответстващия му икореномически ексоинтуит (на интуита на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо експлициране
(exoecorenomic explication way)]. Икореномическият ексоекстуит е общо понятие за коя да е от част от всички усвояващи страни на икореномическия ексопредмет и е начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е кое да е от част от всички
външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество
разновидности на икореномическия ексоекстуит са икореномическото ексопроявление (икореномическата ексофеноформа), икореномическият ексосуперстрат (икореномическата ексосупформа), икореномическият ексосупсенс,
икореномическата ексодаденост и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексоекстуит е съответстващият му икореномически ексоинтуит.
Икореномическият ексоинтуит и икореномическият ексоекстуит са понятия на
частичната конституираност на икореномическия ексопредмет* (partial
constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтуит се снема в икореномическия ексоекстуит: икореномическият ексоекстуит е икореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстуит е скрита в икореномическия ексоинтуит,
а икореномическият ексоинтуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икореномическия ексоекстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и
решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоекстуит са обектният икореномически ексоекстуит* (object ecorenomic
exoextuite) (ексоекстуитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоекстуит* (system ecorenomic exoextuite) (ексоекстуитът на
икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕСКОНТЕНТАТ*
(ecorenomic
exoescontentate) (*) – общо понятие за икономически ексоесконтентат и икотехномически ексоесконтентат, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоесконтентат, или икотехномически ексоесконтентат, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия есконтентат; вид едностепенна
икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат,
така че е ексоесконтентатна едностепенна икореномическа ексодуада),
състояща се от взаимодействащи си икореномически контив и икореномическа
ценностност, общо понятие за които е икореномическата ексосъщина и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на
икореномическия ексонатуритат. Всеки икореномически ексопредмет може
да с е интерпретира като икореномически ексоесконтентат, т.е. като диалектически противоречиво единство на контив (което е негово вътрешно състояние)
и ценностност (която е негова вътрешна определеност). Икореномическият
контив е първичен и определящ по отношение на икореномическата ценностност; той едновременно е контив на икореномическия ексопредмет и контив на
ценностността на икореномическия ексопредмет. Икореномическата ценностност е вторична и решаваща по отношение на икореномическия контив; тя
едновременно е ценностност на икореномическия ексопредмет и ценностност
на контива на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически
ексодиспецификат.
Даден икореномически контив (икореномическият контив на даден икореномически ексопредмет) се опредметява [това е ексоесконтентационното
икореномическо ексоопредметяване* (exoescontentational ecorenomic exoobjectification) което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно
икореномическа ценностност . С този преход по-вече невидимия и намиращ се
в по-голяма дълбочина икореномически контив се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидимо икореномическа ценностност . Това е усърдностно опредметяване на икореномическия контив, което
показва, че икореномическата ценностност непосредствено е контивно икореномическа ценностност , че то е непосредствена ценностност на своя контив. Обратната на ексоесконтентационното ексоопредметяване трансформация
(като ексоесконтентационно ексоразпредметяване на икореномическата ценностност в икореномически контив) е ексоесконтентационното икореномическо ексоинтензиониране* (exoescontentational ecorenomic exointensioning)
[което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic
intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е контивно интензиониране на икореномическата ценностност , което показва, че икореномическият контив непосредствено е усърдностен икореномически контив, че
той е непосредствено контив на своята ценностност .
Количеството на контива CS на икореномическия ексопредмет като контив на дадената ценностност в границите на икореномическия ексоесконтентат
се означава като ексоесконтентатно-общ икореномически контив*
(exoescontentatically-total ecorenomic conassets) TCS . Функцията, която моделира ексоесконтентационното икореномическо ексоинтензиониране, е
168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TCS = TCS( WO),

където WO е количеството на икореномическата ценностност. Тя е функция
на ексоесконтентационното, значи и на контивното ексоинтензиониране на
икореномическата ценностност, и наред с това е функция на ексоесконтентатно-общия контив. От нея се извежда пределният контив на икореномическата ценностност* (marginal conassets of the ecorenomic worth), която е първата производна
MCS wo ( WO) =

d TCS( WO)
d WO

на функцията на ексоесконтентатно-общия контив.
В зависимост от икореномическата природа на контива и ценностността
се разграничават (1) ускорено ексоесконтентационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exoescontentational ecorenomic exointensioning) и
забавено ексоесконтентационно икореномическо ексоинтензиониране*
(delayed exoescontentational ecorenomic exointensioning).
Ускореното ексоесконтентационно икореномическо ексоинтензиониране се дължи на действието на закона за нарастващия пределен контив на
икореномическата ценностност* (law of the marginal conassets increasing of
the ecorenomic worth). Законът за нарастващия пределен контив е друг израз на
ускореното насищане при изчерпането на дадения контив при нарастване
на равнището на ценностността. Според този закон с нарастването на количеството на икореномическата ценностност (при постоянни други условия)
нейният ексоесконтентатно-общ икореномически контив се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейният пределен контив нараства, което се дължи на
посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на икореномическата ценностност изисква изчерпването на все по-големи порции от икореномическия контив. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата ценностност тя става все по-ефективна в представляването на икореномическия си
контив.
Забавеното ексоесконтентационно икореномическо ексоинтензиониране се дължи на действието на закона за намаляващия пределен контив на
икореномическата ценностност* (law of the marginal conassets decreasing of
the ecorenomic worth). Законът за намаляващия пределен икореномически контив е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадения кон169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тив при нарастване на равнището на икореномическата ценностност. Според
този закон с нарастването на количеството на икореномическата ценностност
(при постоянни други условия) нейният ексоесконтентатно-общ икореномически контив се увеличава с намаляващи темпове, т.е. нейният пределен контив намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на икореномическата ценностност изисква изчерпването на все по-малки порции от
икореномическия контив. При забавеното интензиониране с разширяването на
икореномическата ценностност тя става все по-неефективна в представляването на икономическея си контив.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексоесконтентат*
(individual ecorenomic exoescontentate), фирмен икореномически ексоесконтентат* (firm ecorenomic exoescontentate), обществен икореномически ексоесконтентат* (social ecorenomic exoescontentate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически
ексоесконтентат* (microecorenomic exoescontentate), мезоикореномически
ексоесконтентат* (mesoecorenomic exoescontentate), макроикореномически
ексоесконтентат * (macroecorenomic exoescontentate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕСКОНТЕНТИТ*
(ecorenomic
exoescontentite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия контентит; общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексоесконтентит и икотехномически ексоесконтентит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесконтентит,
или икотехномически ексоесконтентит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като единство от икореномическа
ексосъщност и икореномическо ексосъдържание (които са видове икореномически ексоинститутити), негова ексоесконтентитна вътрешна (скрита) страна; ексоесконтентитна (частична и единна) вътрешна конституираност
(ексоесконтентитна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия
ексопредмет или още ексоесконтентитна (частична и единна) вътрешна
ексоикореномическа конституираност* [escontentitive (partial and united)
internal exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа ексосъщност (като вътрешна определеност) и икореномическо ексосъдържание (като
вътрешно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две вътрешни икореномически страни на икореномическото битие, които вза170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------имно се предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно битие на икореномическия ексопредмет. Ексоесконтентитът е разновидност на икореномическия ексоинтит. Основни разновидности на икореномическия ексоесконтентит са обектният икореномически ексоесконтентит* (object ecorenomic
exoescontentite) (ексоесконтентитът на икореномическия обект) и системният
икореномически ексоесконтентит* (system ecorenomic exoescontentite) (ексоесконтентитът на икореномическата система). Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕССПЕЦИФИТ* (ecorenomic exoesspecifite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕССУПЕРСТАТ* (ecorenomic exoessuperstate)
(*) – общо понятие за икономически ексоессуперстат и икотехномически ексоессуперстат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоессуперстат, или икотехномически ексоессуперстат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ессуперстат; вид едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоессуперстатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа ценностност и икореномически запас между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икореномически ексоессуперстат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на икореномическа ценностност (което е
негова вътрешна определеност) и икореномически запас (който е негово външно същество). Икореномическата ценностност е първична и определяща по
отношение на икореномическия запас; тя едновременно е ценностност на икореномическия ексопредмет и ценностност на запаса на икореномическия ексопредмет. Икореномическият запас е вторичен и решаващ по отношение на
икореномическата ценностност; той едновременно е запас на икореномическия
ексопредмет и запас на ценностността на икореномическия ексопредмет. Вж.
икореномически ексодисустификат.
Дадена икореномическа ценностност може да се опредмети [това е ексоессуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (exoessuperstational
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо оп171
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване)] в един или в повече от един взаимодействащи си икореномически запаси, като се предполага, че ценностността се ексоопредметява (се експлицира) с целия си обем във всеки един от запасите поотделно (по това икореномическият ексоессуперстат се отличава от икореномическия ексоспецифат: при последния при ексоопредметяването си икореномическият контив
разпределя своя обема между различните еднотипови активи). С този преход
невидимата и намираща се в дълбочина икореномическа ценностност се трансформира (вж. икономическо преобразование) в един или повече от един поблизки до видимостта икореномически запаси. Това е запасово ексоопредметяване на икореномическата ценностност, което показва, че икореномическият
запас опосредствено (посредством икореномическата ценностност) е ценностностен икореномически запас, че той е опосредстван запас на своята
ценностност. Обратната на ексоессуперстационното ексоопредметяване трансформация (като ексоессуперстационно ексоразпредметяване на икореномическите запаси в икореномическа ценностност) е ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (exoessuperstational ecorenomic exointensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране*
(ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е
ексоессуперстационно ексоинтензиониране на икореномическия запас (респ.
запаси), което показва, че икореномическата ценностност опосредствано (посредством феността) е запасова икореномическа ценностност, че тя е опосредствана ценностност на своя запас. Тук се разглежда случай на ексоопредметяване на ценностността в само един даден запас [запас от даден тип, изразяваща някакъв етап от икореномическата евалюция* (ecorenomic
evolution) (вж. икономическа евалюция)].
Количеството на ценностността WO на икореномическия ексопредмет като ценностност на дадения запас в границите на икореномическия ексоессуперстат (на ексоессуперстатификата) се означава като ексоессуперстатнообща икореномическа ценностност* (exoessuperstatically-total ecorenomic
worthness) TWO . Функцията, която моделира ексоессуперстационното икореномическо ексоинтензиониране, е
TWO = TWO(ST ),

където ST е количеството на икореномическия запас. Тя е функция на ексоессуперстационното, значи и на ценностностното ексоинтензиониране на икореномическия запас, и наред с това е функция на ексоессуперстатно-общата икореномическа ценностност. От нея се извежда пределната ценностност на
172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия запас* (marginal worthness of the ecorenomic superstant), която е първата производна
MWO st (ST ) =

∂TWO (ST )
∂ST

на функцията на ексоессуперстатно-общия запас.
Даденият икореномически запас (например фактор като съставно понятие), в което се опредметява икореномическата ценностност, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическия запас [например различни видове (респ. разновидности) на фактора], като
даденият запас е разпределил своя обем между тях. Тогава при ексоопредметяването и икореномическата ценностност разпределя обема си между различните видове на запаса. Ако даденият запас е представен от един вид, тогава е
налице едновидово ексоессуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (one-species exoessuperstational ecorenomic exoobjectification), при два вида на запаса – двувидово ексоессуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (two-species exoessuperstational ecorenomic exoobjectification),
при три вида – тривидово ексоессуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exoessuperstational ecorenomic exoobjectification),
при повече от три вида – многовидово ексоессуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exoessuperstational ecorenomic exoobjectification). Съответстващите на тях разновидности на ексоессуперстационното
икореномическо ексоинтензиониране са: едновидово ексоессуперстационно
икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exoessuperstational
ecorenomic exointensioning), двувидово ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-species exoessuperstational ecorenomic exointensioning), тривидово ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exoessuperstational ecorenomic exointensioning), многовидово ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (multispecies exoessuperstational ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексоессуперстатнообщата икореномическа ценностност при едновидовото ексоинтензиониране),
е посоченият по-горе израз TWO = TWO(ST ), от който се извежда съответстващото му пределно ценностност на икореномическия запас
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MWO st (ST ) =

∂TWO (ST )
∂ST

.

Функцията, която моделира двувидовото ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране (функцията на ексоессуперстатно-общото икореномическа ценностност при двувидовото ексоинтензиниране), е
TWO = TWO (ST1 , ST2 ),

където ST1 е първият вид на икореномическия запас, а ST2 е вторият негов
вид (тук TWO е обща ценностност на първия и втория вид запас). Тя е функция на ексоессуперстационното, значи и на усърдностното интензиониране на
икореномическите запаси, в т.ч. на ценностностното ексоинтензиониране на
първия и това на втория вид на запаса. От нея се извеждат пределната ценностност на първия вид на икореномическия запас* (marginal worthness of
the first-species ecorenomic stock)
MWO st1 (ST1 , ST2 ) =

∂ TWO (ST1 , ST2 )
∂ST1

и пределната ценностност на втория вид на икореномическия запас* (marginal worthness of the second-species ecorenomic stock)
MWO st2 (ST1 , ST2 ) =

∂ TWO (ST1 , ST2 )
∂ST2

Те са първи частни производни на функцията на ексоессуперстатно-общата
ценностност. Обемът на едно и също икореномическа ценностност може да се
прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадения икореномическа запас. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексоессуперстатно-общото ценностност съществува заместване между първия и втория
вид на запаса, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости
се експлицират чрез ексоессуперстатната крива на безразличието на икореномическата ценностност* (exoessuperstatic indifference curve of the
ecorenomic worthness) IC WO -EEES .
Функцията на ексоессуперстатно-общата икореномическа ценностност
TWO = TWO (ST1 , ST2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не се променя с движението на точка по ексоессуперстатната (ексоессуперстатификатната) крива на безразличието на икореномическата ценностност
IC WO -EEES . Затова уравнението на кривата IC WO -EEES при дадено постоянно
равнище на ексоессуперстатно-общата икореномическа ценностност е
TWO (ST1 , ST2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическия запас, имащи посочената еднаква (постоянна)
ексоессуперстатно-обща икореномическа ценностност
TWO (ST1 , ST2 ) = const.

С движението на точка по ексоессуперстатната крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EEES , която е низходяща, количествата на
първия и втория вид на дадения икореномически запас се променят в противоположна посока като увеличаването на единия замества намаляването на другия. Положението, че едно и също ценностност може да съответства на различни комбинации на видовете на запаса обаче не означава, че при използване
на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на запаса
(d ST1 , d ST2 ) (т.е. при движение на точка по ексоессуперстатната крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EEES ) прирастът на функцията на ексоессуперстатно-общата икореномическа ценностност е нейният
пълен диференциал
d TWO (ST1 , ST2 ) =
= MWO st1 (ST1 , ST2 )d ST1 + MWO sp2 (ST1 , ST2 )d ST2

или, което е същото,
d TWO (ST1 , ST2 ) =
=

∂ TWO (ST1 , ST2 )
∂ST1

d ST1 +

∂ TWO (ST1 , ST2 )
∂ST2

d ST2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическия запас се извършва в рамките на дадена ексоессуперстатна крива на безразличие175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то на икореномическата ценностност, диференциалният прираст на функцията
на ексоессуперстатно-общата ценностност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на запаса запазва непроменено тяхното ексоессуперстатно-общо ценностност:
d TWO (ST1 , ST2 ) =
= MWO st1 (ST1 , ST2 )d ST1 + MWO sp2 (ST1 , ST2 )d ST2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на видовете на икореномическия запас* (worthnessly-equivalent
substitution of the species ecorenomic stock). То е ценностностно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на ексоессуперстатно-общата икореномическа ценностност
MWO st1 (ST1 , ST2 )d ST1 и MWO st2 (ST1 , ST2 )d ST2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексоессуперстатно-общата
ценностност, по отношение на което се конституира ексоессуперстатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на ценностностно-еквивалентното заместване на видовете на икореномическия запас*
(marginal rate of the worthnessly-equivalent substitution of the species ecorenomic
stock)
MRWOSst12 =
=−

d ST2

=−

d ST1

MWO st1 (ST1 , ST2 )

=

MWO st2 (ST1 , ST2 )

∂ TWO (ST1 , ST2 ) ∂ TWO (ST1 , ST2 )
:
.
∂ST1
∂ST2

[

]

Тя е отрицателна величина MRWOSst12 < 0 и е равна на отношението

d ST2

d ST1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на запаса
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------−

MWO st1 (ST1 , ST2 )

MWO st2 (ST1 , ST2 )
между пределните ценностности на двата вида на запаса. Пределната норма
MRWOSsp12 показва към определена точка от ексоессуперстатната крива на
безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EEES с колко единици

трябва да се намали обемът на втория вид на запаса, което да позволи да се
увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната ексоессуперстатно-обща ценностност да остане постоянна величина.
Функцията на ексоессуперстатно-общата икореномическа ценностност е
TWO = TWO(ST1 , ST2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата ценностност на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic worthness) H ( WO) st12 , която се състои от тези втори
производни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H ( WO) st12

 ∂ 2 TWO (ST1 , ST2 ) ∂ 2 TWO (ST1 , ST2 ) 


,
2


∂ST1∂ST2
∂ST1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TWO (ST1 , ST2 ) , ∂ TWO (ST1 , ST2 ) 


∂ST2 ∂ST1
∂ST22



Матрицата на икореномическата ценностност на О. Хесе H ( WO) st12 , изцяло
положително определена, тъй като ексоессуперстационното ексоинтензиониране е винаги ускорено ексоессуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exoessuperstational ecorenomic exointensioning), което е обусловено от икореномическата природа на ценностностто и запаса.
Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TWO (ST1 , ST2 )
∂ST12

> 0,

∂ 2 TWO (ST1 , ST2 )
∂ST22

>0

показват, че пределната ценностност на даден вид на икореномическия запас
се увеличава с неговото (на запаса) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексоессуперстатна крива на безраз177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------личието на икореномическата ценностност* (convex exoessuperstatic indifference curve of the ecorenomic worthness) IC WO -EEES (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващата пределна ценностност на икореномическия запас* (law of the marginal worthness increasing of the ecorenomic
stock). Законът за нарастващата пределна икореномическа ценностност е друг
израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената ценностност
при нарастване на равнището на запаса. Според този закон с нарастването на
количеството на даден вид на икореномическия запас (при постоянни други
условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на запаса) неговата ексоессуперстатно-обща икореномическа ценностност се увеличава с ускоряващи се
темпове, т.е. неговата пределна ценностност нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на запаса, всяка следваща единица прираст на първия вид на запаса
изисква изчерпването на все по-големи порции от ценностността, както и при
постоянно равнище на първия вид на запаса, всяка следваща единица прираст
на втория вид на запаса също изисква изчерпването на все по-големи порции
от ценностността. Законът за нарастващата пределна ценностност на икореномическия запас е валиден за всеки произволен брой на видовете на икореномическия запаса, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическия запас той става все по-ефективен в
представляването на икореномическото си ценностност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномически запас

ST2
IC WO -EEES

ST1

0

Количество на първия вид
икореномически запас
Фиг. 1. Изпъкнала ексоессуперстатна крива на
безразличието на икореномическата ценностност

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексоессуперстат*
(individual ecorenomic exoessuperstate), фирмен икореномически ексоессуперстат* (firm ecorenomic exoessuperstate), обществен икореномически ексоессуперстат* (social ecorenomic exoessuperstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексоессуперстат* (microecorenomic exoessuperstate), мезоикореномически ексоессуперстат* (mesoecorenomic exoessuperstate), макроикореномически ексоессуперстат* (macroecorenomic exoessuperstate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕССУСТИТ* (ecorenomic exoessustite) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАНТ* (ecorenomic exoesphenoformant), икореномически ексодиспецифант, (*) – общо понятие за икономически ексоесфеноформант и икотехномически ексоесфеноформант, които
са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформант, или
икотехномически ексоесфеноформант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия есфеноформант; общо понятие за икореномическа ексосъщина и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо ексопроявление, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия ексоесфеноформат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексоесфеноформатна едностепенна икореномическа ексомонада). Разновидност е на
понятието за икореномически ексореалитант. Тъй като икореномическата ексосъщина е общо понятие за икореномическа ценностност и икореномически
контив, а икореномическото ексопроявление е общо понятие за икореномическа феност и икореномически актив, икореномическият ексоесфеноформант е
общо понятие за ценностност , феност, контив и актив в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически ексодиспецифант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТ* (ecorenomic exoesphenoformate) (*) – общо понятие за икономически ексоесфеноформат и икотехномически ексоесфеноформат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформат, или икотехномически ексоесфеноформат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия есфеноформат; двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така
че е ексоесфеноформатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление, между които има отношения на определящо и решаващо в
икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е
на понятието за икореномически ексореалитат. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексоесфеноформат, т.е.
като диалектически противоречиво единство на ексосъщина (която е негово
вътрешно ексоесфеноформатно битие) и ексопроявление (което е негово външно ексоесфеноформатно битие). Икореномическата ексосъщина е първична и
определяща по отношение на икореномическото ексопроявление; тя едновременно е ексосъщина на икореномическия ексопредмет и ексосъщина на ексопроянлението на икореномическия ексопредмет. Икореномическото ексопроявление е вторично и решаващо по отношение на икореномическата ексосъщина;
то едновременно е ексопрявление на икореномическия ексопредмет и ексопроявление на ексосъщината на икореномическия ексопредмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАНТ* (ecorenomic exoesphenoformatant) (*) – общо понятие за икономически ексоесфеноформатант и
икотехномически ексоесфеноформатант, които са негови разновидности (то
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е или икономически ексоесфеноформатант, или икотехномически ексоесфеноформатант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на икореномическия есфеноформатант;
общо понятие за икореномически ексоесконтентат и икореномически ексофеноформат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексоесфеноформатат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексодуада, в частност на ексодиспецификатна двустепенна икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икореномически ексореалититант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАТ* (ecorenomic exoesphenoformatate), икореномически ексодиспецификат, (*) – общо понятие за
икономически ексоесфеноформатат и икотехномически ексоесфеноформатат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформатат, или икотехномически ексоесфеноформатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване)
на икореномическия есфеноформатат; двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоесфеноформататна двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексоесконтентат (последният от своя
страна съставен от икореномическата ценностност и икореномическия контив) и (б) икореномически ексофеноформат (последният от своя страна съставен от икореномическата феност и икореномическия актив), между които (а)
и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е
едностепенна икореномическа ексодуада). В това се качество икореномическият ексоесфеноформатат е едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (one-complex two-stage ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (ценностност , контив,
феност и актив), всеки един от които е едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексоесфеноформатат може да се
разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа ексомонада*
(two-complex two-stage ecorenomic exomonad) (вж. двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от два елемента (ексоесконтентат и ексофеноформат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо
ексопонятие. Икореномическият ексоесфеноформатат е разновидност на понятието за икореномически ексореалититат. Всеки икореномически ексоп181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редмет може да се интерпретира като икореномически ексоесфеноформатат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоесконтентат (който е
негово вътрешно ексоесфеноформататно битие) и ексофеноформат (който е
негово външно ексоесфеноформататно битие). Икореномическият ексоесконтентат е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексофеноформат; той едновременно е ексоесконтентат на икореномическия ексопредмет и ексоесконтентат на ексофеноформата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексофеноформат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексоесконтентат; той едновременно е ексофеноформат на икореномическия ексопредмет и ексофеноформат на ексоесконтентата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоесфеноформатат се покрива с икореномическия ексодиспецификат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в
първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а във втория –
като ексодуада от две двустепенни ексомонади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecorenomic exoesfenoformatatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия феноформататат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоесфеноформататат и икотехномически
ексоесфеноформататат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформататат, или икотехномически ексоесфеноформататат, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет
като цялостност от икореномически ексоесконтентат (който е вид икореномически ексоинтат) и икореномически ексофеноформат (който е вид икореномически ексоекстат), като цялостност на негова ексоесконтентатна вътрешна (скрита) и феноформатна външна (разкрита) страна; ексоесфеноформатататна (частична) цялостна конституираност (ексоесфеноформатататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексоесфеноформатататна (частична) цялостна ексоикореномическа конституираност* [esfenoformatatative (partial)
entire exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически ексоесконтентат и икореномически ексофеноформат в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икореномическия
ексопредмет. Есфеноформатататът е съвкупност от понятията за икореномически ексодиспозит и икореномически ексоспецифит. Той е разновидност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия ексоконтат. В границите на икореномическия ексоесфеноформататат икореномическият ексоесконтентат и икореномическият ексофеноформат са относително различни ексофеноформатататни степени (равнища)
на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическият ексоесконтентат
се снема в икореномическия ексофеноформат: икореномическият ексофеноформат е икореномическия ексоесконтентат в снет вид. Първопричината на
икореномическия ексофеноформат е скрита в икореномическия ексоесконтентат, а икореномическият ексоесконтентат [който е вид първична (примитивна)
и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива
чрез икореномическия ексофеноформат [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоесфеноформататат са обектният икореномически ексоесфеноформататат* (object ecorenomic exoesfenoformatatate) (ексоесфеноформатататът
на икореномическия обект) и системният икореномически ексоесфеноформататат* (system ecorenomic exoesfenoformatatate) (ексоесфеноформатататът
на икореномическата система). Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecorenomic exoesfenoformatatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия феноформататит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоесфеноформататит и икотехномически
ексоесфеноформататит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформататит, или икотехномически ексоесфеноформататит,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексоесконтентит (който е вид
икореномически ексоинтит) и икореномически ексофеноформатит (който е
вид икореномически ексоекстит), като цялостност на негова ексоесконтентитна вътрешна (скрита) и ексофеноформатитна външна (разкрита) страна; ексоесфеноформататитна (частична и единна) цялостна конституираност
(есфеноформататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексоесфеноформататитна
(частична и единна) цялостна ексоикореномическа конституираност*
[esfenoformatatitive (partial and united) entire exoecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномически ексоесконтентит и икореномически ексофеноформатит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икоре183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно битие на икореномическия ексопредмет. Ексоесфеноформататитът е единство на понятията за икореномически ексодиспозит и икореномически ексоспецифит. Той е разновидност на икореномическия ексоконтит. В
границите на икореномическия ексоесфеноформататит икореномическият ексоесконтентит и икореномическият ексофеноформатит са относително различни ексофеноформататитни степени (равнища) на конституираността на
икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
exothing). Икореномическият ексоесконтентит се снема в икореномическия
ексофеноформатит: икореномическият ексофеноформатит е икореномическия
ексоесконтентит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексофеноформатит е скрита в икореномическия ексоесконтентит, а икореномическият
ексоесконтентит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия
ексофеноформатит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоесфеноформататит са обектният икореномически ексоесфеноформататит* (object
ecorenomic exoesfenoformatatite) (ексоесфеноформататитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоесфеноформататит*
(system ecorenomic exoesfenoformatatite) (ексоесфеноформататитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия ексоесфеноформататит, са посочени във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата
стрелка – знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а
слетите – идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР ексоесфеноформант

ИР ексопроявление

ИР ексосъщина

ИР ексодиспецифант

ИР ексоесфеноформат
ИР ексодиспецификант

ИР ексоесфеноформит

ИР ексодиспозант
и ИР ексоспецифант

ИР ексосъщност и
ИР ексосъдържание

ИР ексоявление и
ИР ексоформа

ИР ексодиспозат и
ИР ексоспецифат

ИР ексодиспозит и
ИР ексоспецифит
ИР дисексопецифат
ИР ексоесфеноформатант

ИР ексоесконтентат

ИР ексофеноформат

ИР ексодиспецификат
ИР есфеноформатат

ИР ексоесфеноформататит
ИР ексоесфеноформатинт

ИР ексодиспецифит

ИР ексоесконтентит

ИР ексофеноформатит

ИР ексоесфеноформатит

ИР ексодиспецифитит

ИР ексоесфеноформататит
Фиг. 1. Икореномически (ИР) ексоесфеноформататит и понятия, свързани с него (всички
те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecorenomic exoesphenoformatint) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия феноформатинт; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоесфеноформатинт и икотехномически ексоесфеноформатинт, които са негови разновидности (то е или икономически
ексоесфеноформатинт, или икотехномически ексоесфеноформатинт, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически
ексоесконтентит и икореномически ексофеноформатит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексоесфеноформатит (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексоесфеноформатитна двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или за ексоесфеноформатинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за ексоесфеноформатинтна (единна частична)
външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Той е разновидност на икореномическия ексоконант. Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecorenomic exoesphenoformatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия феноформатит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоесфеноформатинт и икотехномически ексоесфеноформатинт, които са негови разновидности (то е или икономически
ексоесфеноформатинт, или икотехномически ексоесфеноформатинт, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икономически есфеноформатит и икотехномически есфеноформатит, които са негови разновидности (то е или икономически есфеноформатит, или икотехномически есфеноформатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е есфеноформатитна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексоесконтентит и икореномически ексофеноформатит, между които има отношения на
определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексоесфеноформатит,
т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоесконтентит [който е
негова ексоесконтентитна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, ексоесконтентитна единна частична вътрешна създаваща страна като из186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексофеноформатит [който е негова ексофеноформатитна единна частична външна (разкрита) конституираност, ексофеноформатитна единна частична външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексоесконтентит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексофеноформатит; той едновременно е ексоесконтентит на икореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексофеноформатита на
икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексофеноформатит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексоесконтентит; той
едновременно е ексофеноформатит на икореномическия ексопредмет и начин
на експлициране на ексоесконтентита на икореномическия ексопредмет. Той е
разновидност на икореномическия ексоконат. Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМИТ* (ecorenomic exoesfenoformite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия феноформит; общо понятие за (икономическа алтернатива ) икономически ексоесфеноформит и икотехномически ексоесфеноформит, които
са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформит, или икотехномически ексоесфеноформит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномическа
ексосъщина (която е вид икореномически ексоинтуит) (същото като икореномически ексоесконтент) и икореномическо ексопроявление (което е вид икореномически ексоекстуит) (същото като икореномическа ексофеноформа), като
цялостност на негова ексосъщинностна вътрешна (скрита) и ексопроявителна
външна (разкрита) страна; ексоесфеноформитна (частична) цялостна конституираност (есфеноформитна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексоесфеноформитна (частична) цялостна ексоикореномическа конституираност*
(esfenoformitive partial entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); частично цялостно битие на икореномическия ексопредмет. Ексоесфеноформитът е общо понятие за икореномически
ексодиспозит и икореномически ексоспецифит. Той е разновидност е на икореномическия ексоконтуит. В границите на икореномическия ексоесфеноформит икореномическата ексосъщина и икореномическото ексопроявление са
187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително различни ексоесфеноформитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of
the ecorenomic exothing). Икореномическата ексосъщина се снема в икореномическото ексопроявление: икореномическото ексопроявление е икореномическата ексосъщина в снет вид. Първопричината на икореномическото ексопроявление е скрита в икореномическата ексосъщина, а икореномическата ексосъщина [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност
на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическото ексопроявление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на
икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоесфеноформит са обектният икореномически есфеноформит* (object ecorenomic exoesfenoformite)
(ексоесфеноформитът на икореномическия обект) и системният икореномически есфеноформит* (system ecorenomic exoesfenoformite) (ексоесфеноформитът на икореномическата система). Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ* (ecorenomic exoesformate) (*) –
общо понятие за икономически ексоесформат и икотехномически ексоесформат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесформат,
или икотехномически ексоесформат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия есформат; вид едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен
двуравнищен диалектически формат, така че е ексоесформатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа ценностност и икореномически актив, между които има отношения
на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира
като икореномически ексоесформат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на ценностност (която е негова вътрешна определеност) и актив
(който е негово външно състояние). Икореномическата ценностност е първична и определяща по отношение на икореномическия актив; тя едновременно е
ценностност на икореномическия ексопредмет и ценностност на актива на
икореномическия ексопредмет. Икореномическият актив е вторичен и решаващ по отношение на икореномическата ценностност ; той едновременно е актив на икореномическия ексопредмет и актив на ценностност то на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексодиспецификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дадена икореномическа ценностност може да се опредмети [това е ексоесформатностно икореномическо ексоопредметяване* (exoesformatical
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в един или в повече от един взаимодействащи си икореномически активи от определен тип, като разпределя своя обем между тях (ценностност то и всеки от активите имат своя измерителна единица). Това е активово
опредметяване на икореномическата ценностност , което показва, че икореномическият актив опосредствано (посредством икореномическия контив) е ценностностен икореномически актив, че той е опосрестван актив на своята
ценностност . Когато ексоопредеметяването се извършва в един актив, то е
едноактивово ексоесформатностно икореномическо ексоопредметяване*
(one-assets exoesformatical ecorenomic exoobjectification), в два актива – двуактивово ексоесформатностно икореномическо ексоопредметяване* (twoassets exoesformatical ecorenomic exoobjectification), в три актива – триактивово ексоесформатностно икореномическо ексоопредметяване* (tree-assets
exoesformatical ecorenomic exoobjectification), в повече от три актива – многоактивово ексоесформатностно икореномическо ексоопредметяване* (multiassets exoesformatical ecorenomic exoobjectification). С прехода от ценностността към активите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа ценностност се трансформира (вж. икономическо
преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически активи. Обратната на ексоесформатностното ексоопредметяване
трансформация (като ексоесформатностно ексоразпредметяване на икореномическите активи в икореномическа ценностност) е ексоесформатностно
икореномическо ексоинтензиониране* (exoesformatical ecorenomic exointensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране*
(ecorenomic intensioning) изобщо (икономическо интензиониране)]. То е ценностностно ексоинтензиониране на икореномическия актив (респ. активи), което показва, че икореномическата ценностност опосредствано е активова
икореномическа ценностност, че тя е опосредствана ценностност на своя
актив. При един актив интензионирането е едноактивово ексоесформатностно икореномическо ексоинтензиониране* (one-assets exoesformatical
ecorenomic exointensioning), при два актива – двуактивово ексоесформатностно икореномическо ексоинтензиониране* (two-assets exoesformatical
ecorenomic exointensioning), при три актива – триактивово ексоесформатностно икореномическо ексоинтензиониране* (tree-assets exoesformatical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic exointensioning), при повече от три актива – многоактивово ексоесформатностно икореномическо ексоинтензиониране* (multiassets exoesformatical ecorenomic exointensioning).
Ценностността WO на икореномическия ексопредмет е обща ценностност
на активите в границите на икореномическия ексоесформат и затова се означава като ексоесформатно-обща икореномическа ценностност* (exoesformatically-total ecorenomic worth) TWO . Функцията, която моделира едноактивовото ексоесформатностно икореномическо ексоинтензиониране, е
TWO = TWO (AS),

където AS е икореномическия актив. Тя е функция на ексоесформатностното,
значи и на ценностностното ексоинтензиониране на икореномическия актив, и
наред с това е функция на ексоесформатно-общата ценностност . От нея се извежда пределната ценностност на икореномическия актив* (marginal
worth of the ecorenomic assets), която е първата производна
MWO as (AS) =

∂ TWO(AS)
∂ AS

на функцията на ексоесформатно-общата ценностност .
Функцията, която моделира двуактивовото ексоесформатностно икореномическо ексоинтензиониране, т.е. функцията на ексоесформатно-общото
е
TWO = TWO (AS1 , AS2 ),

където AS1 е първият икореномически актив, а AS2 е вторият актив (тук
TWO е обща ценностност на първия и втория актив). Тя е функция на ексоесформатностното, значи и на ценностностното ексоинтензиониране на икореномическите активи, в т.ч. на ценностностното ексоинтензиониране на първия
и това на втория актив. От нея се извеждат пределната ценностност на първия икореномически актив* (marginal worth of the first ecorenomic assets)
MWO as1 (AS1 , AS2 ) =

∂ TWO (AS1 , AS2 )
∂ AS1

и пределната ценностност на втория икореномически актив* (marginal
worth of the second ecorenomic assets)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MWO as2 (AS1 , AS2 ) =

∂ TWO (AS1 , AS2 )
∂ AS2

.

Те са първи частни производни на функцията на ексоесформатно-общата икореномическа ценностност . Обемът на едно и също икореномическа ценностност може да се прояви в различни комбинации от обемите на първия и втория
икореномически актив. Затова при непроменена (постоянна) величина на
ексоесформатно-общата икореномическа ценностност съществува заместване
между първия и втория икореномически актив, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез ексоесформатната
крива на безразличието на икореномическата ценностност * (exoesformatic indifference curve of the ecorenomic worth) IC WO -EESF (фиг. 1).
Количество на втория
икореномически актив

AS2
IC WO -EESF

AS1

0

Количество на първия
икореномически актив
Фиг. 1. Изпъкнала ексоесформатна крива на безразличието на икореномическата ценностност

Функцията на ексоесформатно-общата икореномическа ценностност
TWO = TWO (AS1 , AS2 )

не се променя с движението на точка по ексоесформатната (ексоесформатификатната) крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EESF .
Затова уравнението на кривата IC WO -EESF при дадено постоянно равнище на
ексоесформатно-общата икореномическа ценнностност е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TWO (AS1 , AS2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите активи, имащи посочената еднаква (постоянна) ексоесформатно-общо икореномическа ценностност
TWO (AS1 , AS2 ) = const.

С движението на точка по ексоесформатната крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EESF , която е низходяща (и изпъкнала в посока,
обратна на координатното начало), количествата на първия и втория икореномически актив се променят в противоположна посока като увеличаването на
единия замества намаляването на другия. Положението, че една и съща ценностност може да съответства на различни комбинации на икореномическите
активи обаче не означава, че при използване на тези активи се постига един и
същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата икореномически актива
(d AS1 , d AS2 ) (т.е. при движение на точка по ексоесформатната крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EESF ) прирастът на функцията на ексоесформатно-общата икореномическа ценностност е нейният пълен диференциал
d TWO (AS1 , AS2 ) =
= MWO as1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MWO as2 (AS1 , AS2 )d AS2

или, което е същото,
d TWO (AS1 , AS2 ) =
=

∂ TWO (AS1 , AS2 )
∂ AS1

d AS1 +

∂ TWO (AS1 , AS2 )
∂ AS2

d AS2 .

Когато измененията в количествата на двата икореномически актива се
извършва в рамките на дадена ексоесформатна крива на безразличието на икореномическата ценностност, диференциалният прираст на функцията на ексоесформатно-общата ценностност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количествата на двата икореномически актива запазва непроменена тяхното ексоесформатно-обща икореномическа ценностност :
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TWO (AS1 , AS2 ) =
= MWO as1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MWO as2 (AS1 , AS2 )d AS2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като ценностностно-еквивалентно
заместване на икореномическите активи* (worthly-equivalent substitution of
the ecorenomic assets). То е ценностностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на ексоесформатно-общата икореномическа ценностност
MWO as1 (AS1 , AS2 )d AS1 и MWO as2 (AS1 , AS2 )d AS2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексоесформатно-общата ценностност, по отношение на което се конституира ексоесформатната крива на
нейното безразличие, се извежда пределната норма на ценностностноеквивалентното заместване на икореномическите активи* (marginal rate
of the worthly-equivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic assets)
MRWOSas12 =
=−

d AS2
d AS1

MWO as1 (AS1 , AS2 )

=−

=

MWO as2 (AS1 , AS2 )

∂ TWO (AS1 , AS2 ) ∂ TWO (AS1 , AS2 )
:
.
∂ AS1
∂ AS2

[

]

Тя е отрицателна величина MRWOSas12 < 0 и е равна на отношението

d AS2

d AS1
между двата диференциални прираста на количествата на активите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MWO as1 (AS1 , AS2 )
MWO as2 (AS1 , AS2 )

между пределните ценностности и на двата икореномически актива. Пределната норма MRWOSas12 показва към определена точка от ексоесформатната
крива на безразличието на икореномическата ценностност IC WO -EESF с колко
единици трябва да се намали обемът на втория икореномически актив, което
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------да позволи да се увеличи обемът на първия икореномически актив с една единица, така че тяхната ексоесформатно-обща икореномическа ценностност да
остане постоянна величина.
Функцията на ексоесформатно-общата икореномическа ценностност е
TWO = TWO (AS1 , AS2 ).
Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата ценностност на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic worth) H ( WO) as12 , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):

H ( WO) as12

 ∂ 2 TWO (AS1 , AS2 ) ∂ 2 TWO (AS1 , AS2 ) 


,
2


∂ AS1∂ AS2
∂ AS1
= 2
 > 0.
2
∂
TWO
(
AS
,
AS
)
∂
TWO
(
AS
,
AS
)

1
2
1
2 
,


2
∂ AS2 ∂ AS1
∂ AS2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( WO) fo12 елементи
с положителни значения
∂ 2 TWO (AS1 , AS2 )
∂ AS12

> 0,

∂ 2 TWO (AS1 , AS2 )
∂ AS22

>0

показват, че пределната ценностност на даден икореномически актив се увеличава с неговото (на актива) нарастване. Това е законът за нарастващата
пределна ценностност икореномическия актив* (law of the marginal worth
increasing of ecorenomic assets). Законът за нарастващата пределна икореномическа ценностност е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на
даденото ценностност при нарастване на равнището на актива. Според този
закон с нарастването на количеството на даден икореномически актив (при
постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите активи) неговата
ексоесформатно-обща икореномическа ценностност се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговото пределно ценностност нараства, което се дължи
на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория
актив, всяка следваща единица прираст на първия актив изисква изчерпването
на все по-големи порции от икореномическата ценностност, както и при пос194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тоянно равнище на първия актив, всяка следваща единица прираст на втория
актив също изисква изчерпването на все по-големи порции от икореномическата ценностност. Законът за нарастващата пределна ценностност на икореномическия актив е валиден за всеки произволен брой на активите на ценностност то, в т.ч. и при единствен актив. Принципно положение е, че с разрастването на икореномическия актив той става все по-ефективен в представляването
на икореномическата си ценностност , което показва че ексоесформатностното
икореномическо ексоинтензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексоесформат*
(individual ecorenomic exoesformate), фирмен икореномически ексоесформат*
(firm ecorenomic exoesformate), обществен икореномически ексоесформат*
(social ecorenomic exoesformate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексоесформат* (microecorenomic
exoesformate),
мезоикореномически
ексоесформат*
(mesoecorenomic exoesformate), макроикореномически ексоесформат* (macroecorenomic exoesformate).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (ecorenomic exoingredient)
(ки) – във:
всеобщ диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
вторичен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
външен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
външен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
външен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
градивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
групов диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент;
дерелевантни диалектически икореномически ексоингредиенти;
диалектически икореномически ексоингредиент;
дукоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
единен външен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
единен градивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
единен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
единен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
единен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
единен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
единичен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
еднозначен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
зависим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изведен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен външен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален градивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
начален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
невсеобщ диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
негрупов диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
независим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
нехолистичен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
обектен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
обобщен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
общ диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен външен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
предпоставен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
първичен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разделен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икореномически ексоингредиент;
релевантни диалектически икореномически ексоингредиенти;
самостоен външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);

8

1421

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен външен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
системен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
съвкупностен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съединен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент)
съставен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
холистичен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
цялостен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНСТИТИТ* (ecorenomic exoinstitite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия инститит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоинститит и икотехномически ексоинститит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоинститит, или икотехномически ексоинститит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единна вътрешна
конституираност (единна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия ексопредмет или още единна вътрешна ексоикореномическа конституираност* (united internal exoecorenomic constitution /constitutivity/); единност на всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия ексопредмет
(които скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексоинститутат, т.е. икореномическият ексоинститутат е съвкупността от
всички икореномически ексоинституити на икореномическия ексопредмет, а
последните изграждат неговия икореномически ексоинститит); всички икореномически ексоинституити в тяхното диалектическо единство; ексоинститит
на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Икореномическият ексоинститит е понятие за единството на всички създаващи
страни на икореномическия ексопредмет и е единен източник на всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Икореномическият ексоинститит е комплексното вътрешно съчетание (по
силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави
вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икореномическия ексоинституит, които изграждат единния
икореномически ексоинститит, са икореномическата ексосъщност, икореномическото ексосъдържание, икореномическата ексосубстанция, икореноми12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото ексокачество, икореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът
на експлициране на икореномическия ексоинститит е съответстващият му
икореномически ексститит. Икореномическият ексоинститит и икореномическият ексоексститит са понятия на единната конституираност на икореномическия ексопредмет* (united constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститит се снема в
икореномическия ексоексститит: икореномическият ексоексститит е икореномическия ексоинститит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексститит е скрита в икореномическия ексоинститит, а икореномическият ексоинститит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоексститит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексоинститит са
обектният икореномически ексоинститит* (object ecorenomic exoinstitite)
(ексоинстититът на икореномическия обект) и системният икореномически
ексоинститит* (system ecorenomic exoinstitite) (ексоинстититът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНСТИТУИТ* (ecorenomic exoinstituite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия институит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоинституит и икотехномически ексоинституит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоинституит, или икотехномически ексоинституит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия ексопредмет или още вътрешна ексоикореномическа конституираност*
(internal exoecorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е
от всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия ексопредмет (които
скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексоинститутат, т.е. икореномическият ексоинститутат е съвкупността от всички икореномически ексоинституити); ексоинституит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Отделният вид вътрешна страна
на икореномическия ексопредмет (отделната разновидност на икореномическия ексоинституит) се определя като икореномически ексоинститутит. Икореномическият ексоинституит е общо понятие за коя да е от всички създаващи
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страни на икореномическия ексопредмет и за източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е кое да
е от всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности (институтити) на икореномическия ексоинституит са икореномическата ексосъщност, икореномическото ексосъдържание, икореномическата ексосубстанция, икореномическото ексокачество,
икореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът на експлициране на
икореномическия ексоинституит е съответстващият му икореномически ексституит. Икореномическият ексоинституит и икореномическият ексоексституит са понятия на конституираността на икореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност.
Икореномическият ексоинституит се снема в икореномическия ексоексституит: икореномическият ексоексституит е икореномическия ексоинституит в
снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексституит е скрита в икореномическия ексоинституит, а икореномическият ексоинституит [който е
първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоексституит [която
е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни
разновидности на предметния икореномически ексоинституит са обектният
икореномически ексоинституит* (object ecorenomic exoinstituite) (ексоинституитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоинституит* (system ecorenomic exoinstituite) (ексоинституитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНСТИТУТАТ* (ecorenomic exoinstitutate) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия институтат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоинститутат и икотехномически ексоинститутат, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоинститутат, или икотехномически
ексоинститутат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от всички икореномически ексоинституити на икореномическия ексопредмет; съвкупност от всички вътрешни конституираности (вътрешноприсъщи съвкупностни конституираности) на икореномическия ексопредмет или
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------още съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност*
(totalitiary internal exoecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия ексопредмет; институтат на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Той е общността от всички създаващи страни на икореномическия ексопредмет като източник на неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Представлява общността
(семейството) от всички вътрешни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия
ексопредмет (вж. икореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икореномическия ексоинститутат са икореномическата ексосъщност, икореномическото
ексосъдържание, икореномическата ексосубстанция, икореномическото ексокачество, икореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът на експлициране на икореномическия ексоинститутат е икореномическият ексоексститутат. Икореномическият ексоинститутат и икореномическият ексоексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икореномическия
ексопредмет* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecorenomic exothing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститутат се снема в икореномическия ексоексститутат: икореномическият ексоексститутат е икореномическия ексоинститутат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексститутат е скрита в икореномическия ексоинститутат, а икореномическият
ексоинститутат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икореномическия ексоексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоинститутат са обектният икореномически ексоинститутат* (object ecorenomic exoinstitutate) (ексоинститутатът на икореномическия
обект) и системният икореномически ексоинститутат* (system
ecorenomic exoinstitutate) (ексоинститутатът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНСТИТУТИТ* (ecorenomic exoinstitutite) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия институтит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоинститутит и икотехномически ексоинститутит, които са негови
15
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности (то е или икономически ексоинститутит, или икотехномически
ексоинститутит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); отделна
вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия ексопредмет или още отделна вътрешна ексоикореномическа
конституираност* (internal exoecorenomic constitution /constitutivity/); отделен
вид вътрешна (скрита) страна на икореномическия ексопредмет; отделна разновидност на икореномическия ексоинституит; институтит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконститит). Икореномическият
ексоинститутит е някаква създаваща страна на икореномическия ексопредмет
и някакъв източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж.
икореномическо въздействие). Той е някакво вътрешно съчетание (по силата
на определен критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на това му качество икореномически ексоинститутити (разновидности на икореномическия ексоинституит) са икореномическата ексосъщност, икореномическото ексосъдържание, икореномическата ексосубстанция, икореномическото ексокачество, икореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът на експлициране на икореномическия ексоинститутит е съответстващият му икореномически ексоексститутит. Икореномическият ексоинститутит и икореномическият ексоексститутит са понятия
на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститутит се снема в икореномическия ексоексститутит: икореномическият ексститутит е икореномическия институтит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексституит е скрита в икореномическия институтит, а икореномическият ексоинститутит се разкрива чрез икореномическия ексоексститутит. Основни разновидности на икореномическия ексоинститутит са обектният икореномически ексоинститутит* (object ecorenomic
exoinstitutite) (ексоинститутитът на икореномическия обект) и системният
икореномически ексоинститутит* (system ecorenomic exoinstitutite) (ексоинститутитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТАТ* (ecorenomic exointate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия интат; общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоинтат и
икотехномически ексоинтат, които са негови разновидности (то е или иконо16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически ексоинтат, или икотехномически ексоинтат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); съвкупност на част от икореномическите ексоинституити на икореномическия ексопредмет; съвкупност на част от вътрешните конституираности (от вътрешноприсъщите конституираности) на
икореномическия ексопредмет или още частична съвкупностна вътрешна
ексоикореномическа
конституираност*
(partial
totalitiary
internal
exoecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на част от
вътрешните (скритите) страни на икореномическия ексопредмет; интат на
икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконтит). Той е общността на част от създаващите страни на икореномическия ексопредмет като
източник на неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Представлява общността (семейството) на част от
вътрешните съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По
силата на това му качество разновидности на икореномическия ексоексоинтат
са икореномическият ексоесконтентат, икореномическият ексосубстратат,
икореномическият ексосенстат, икореномическият ексонатуритат и т.н.
Начинът на експлициране на икореномическия интат е икореномическият
ексоекстат. Икореномическият ексоинтат и икореномическият ексоекстат са
понятия на частичната съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоексоинтат
се снема в икореномическия ексоекстат: икореномическият ексоекстат е икореномическия ексоинтат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстат е скрита в икореномическия ексоинтат, а икореномическият ексоинтат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоекстат [която е вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоинтат са обектният икореномически ексоинтат* (object
ecorenomic exointate) (ексоинтатът на икореномическия обект) и системният
икореномически ексоинтат* (system ecorenomic exointate) (ексоинтатът на
икореномическата система).

17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТЕРИОН* (ecorenomic exointerion) (*) –
общо понятие за икономически ексоинтерион и икотехномически ексоинтерион, които са негови разновидности (то е или икономически ексоинтерион, или
икотехномически ексоинтерион, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия интерион; вътрешно икореномическо ексопонятие, което е първично и
определящо в състава на икореномическия ексобитерион (последният е частен
случай на двустепенната икореномическа ексомонада в качеството й на двустепенен едноравнищен диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически ексоинтерион и икореномически ексоекстерион), представляващо вътрешната страна на даден икореномически ексопредмет (вж.
външно и вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият ексоинтерион (вътрешното в икореномиката) е това,
което характеризира собствената природа (вж. икореномическа ценностност),
съдържанието (вж. икореномически контив) и своеобразието (вж. икореномически субстат) на икореномическия ексопредмет. Вътрешното характеризира
икореномическия ексопредмет откъм тези негови свойства и отношения, които
съставят неговата основа, закона на неговото движение и развитие. В този котекст разновидности на икореномическия ексоинтерион са икореномическата
ценностност, икореномическият контив и икореномическият субстат, които в
своята съвкупност образуват икореномическия ексоинтериорат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТЕРИОРАТ* (ecorenomic exointeriorate) (*)
– общо понятие за икономически ексоинтериорат и икотехномически ексоинтериорат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоинтериорат, или икотехномически ексоинтериорат, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия интериорат; съвкупност от йерархично взаимодействащи си
икореномически ексоинтериони, към която се числят икореномическата ценностност, икореномическият контив и икореномическият субстат, които са
вътрешните (първичните и определящите) страни на икореномическите ексобитериони. Икореномически ексобитериони са двустепенни икореномически
монади, всеки един от които се състои от взаимодействащи си икореномически
ексоинтерион (вътрешно икореномическо ексопонятие, което е първично и
определящо) и икореномически ексоекстерион (външно икореномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномически ексобитериони са (а) икореномическият ексодиспо18
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зат (който е ексодиспозатна двустепенна икореномическа ексомонада и
приема формата на икореномически ексодиспозификат), чиято вътрешна (и
определяща) страна е икореномическата ценностност и външна (и решаваща)
страна е икореномическата феност, (б) икореномическият ексоспецифат
(който е ексоспецифатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на икореномически ексоспецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическият контив и външна (и решаваща) страна е
икореномическият актив, (в) икореномическият ексосустат (който е ексосустатна двустепенна икореномическа ексомонада и приема формата на
икореномически ексосустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е
икореномическият субстат и външна (и решаваща) страна е икореномическият запас. Като цяло икореномическият ексоинтериорат е вътрешната (първичната и определящата) страна на икореномическия ексобитериорат (последният е съвкупността от икореномическия ексодиспозат, икореномическия ексоспецифат и икореномическия ексосустат).
Икореномическият интериорат е триравнищна икореномическа йерархия
(нейните равнища са икореномическата ценностност, икореномическият контив и икореномическият субстат) и в това си качество образува икореномическия ексонатуритат, който е едносъставна ексонатуритатна едностепенна икореномическа ексотриада. В него се конституират и установяват три ексоинтериоратни едностепенни икореномически ексодиади: (1) икореномическата ексосъщина, която е ексосъщинна едностепенна икореномическа ексодуада [от
своя страна съставена от (а) икореномическия контив, което тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическата ценностност,
която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икореномическият ексосубстрат, който е ексосубстратна едностепенна икореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икореномическият субстат,
която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическият контив, което тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (3) икореномическият ексосмисъл, която е ексосмислова едностепенна
икореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икореномическият
субстат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б)
икореномическата ценност, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТИТ* (ecorenomic exointite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия интит; общо
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоинтит и
икотехномически ексоинтит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоинтит, или икотехномически ексоинтит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); единна частична вътрешна конституираност
(единна частична вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия
ексопредмет или още единна частична вътрешна ексоикореномическа
конституираност* (united partial internal exoecorenomic constitution
/constitutivity/); единност на част от всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия ексопредмет (които скрити страни като съвкупност образуват
неговия икореномически ексоинтат, т.е. икореномическият ексоинтат е съвкупността от всички икореномически ексоинтиути на икореномическия ексопредмет, а последните изграждат неговия икореномически ексоинтит); част
от всички икореномически ексоинтуити в тяхното диалектическо единство;
ексоинтит на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоконтит). Икореномическият ексоинтит е понятие за единството на част от всички
създаващи страни на икореномическия ексопредмет и е единен източник на
част от всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Икореномическият ексоинтит е комплексното частично вътрешно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности на икореномическия ексоинтит са икореномическият ексоесконтентит, икореномическият ексосубстратит, икореномическият ексосенстит, икореномическият ексонатуритит и т.н. Начинът на
експлициране на икореномическия ексоинтит е съответстващият му икореномически екстит. Икореномическият ексоинтит и икореномическият ексоекстит са понятия на единната частична конституираност на икореномическия ексопредмет* (united partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтит се снема в икореномическия ексоекстит: икореномическият ексоекстит е икореномическия
ексоинтит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстит е скрита в икореномическия ексоинтит, а икореномическият ексоинтит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия
ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоекстит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разно20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на икореномическия ексоинтит са обектният икореномически ексоинтит* (object ecorenomic exointite) (ексоинтитът на икореномическия
обект) и системният икореномически ексоинтит* (system ecorenomic
exointite) (ексоинтитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТУИТ* (ecorenomic exointuite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия интиуит;
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоинтуит и икотехномически ексоинтуит, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоинтуит, или икотехномически ексоинтуит, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство); частична вътрешна конституираност (частична вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия ексопредмет или още частична вътрешна ексоикореномическа конституираност* (partial exoecorenomic internal constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от част от всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия ексопредмет (които част от скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексоинтат, т.е. икореномическият ексоинтат е съвкупността от чак от всички всички икореномически ексоинтуити); ексоинтуит на
икореномическия предмет (вж. икореномически ексоконтит). Икореномическият ексоинтуит е общо понятие за коя да е от част от всички създаващи страни на икореномическия ексопредмет и е източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е кое да е от
част от всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидности на икореномическия ексоинтуит са икореномическата ексосъщина (икореномическият ексоесконтент), икореномическият ексосубстрат, икореномическият ексосмисъл, икореномическото ексоестество (икореномическата ексоприрода) и т.н. Начинът на експлициране
на икореномическия ексоинтуит е съответстващият му икореномически ексоекстуит. Икореномическият ексоинтуит и икореномическият ексоекстуит са
понятия на частичната конституираност на икореномическия ексопредмет* (partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтуит се снема в икореномическия ексоекстуит: икореномическият ексоекстуит е икореномическия ексоинтуит в
снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстуит е скрита в икоре21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия ексоинтуит, а икореномическият ексоинтуит [който е първичната
(примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоекстуит [която е вторичната
(производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоинтуит са обектният икореномически ексоинтуит* (object ecorenomic exointuite) (ексоинтуитът на икореномическия
обект) и системният икореномически ексоинтуит* (system ecorenomic
exointuite) (ексоинтуитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОДИСПОЗИТ* (ecorenomic exocodisposite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНАНТ* (ecorenomic exoconant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конант;
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконант и икотехномически ексоконант, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоконант, или икотехномически ексоконант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически ексоинтит и икореномически ексоекстит, които са негови разновидности и които
като двойка образуват икореномическия ексоконат (последният в качеството
му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексоконатна
двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или за единна
частична вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща
конституираност), или за единна частична външна конституираност
(единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия
ексопредмет. Разновидности на икореномическия ексоконант са икореномическият ексоесфеноформатинт, икореномическият ексосустратинт, икореномическият ексосусенсинт, икореномическият ексореалититинт и т.н. Вж.
икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНАТ* (ecorenomic exoconate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконат и
икотехномически ексоконат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконат, или икотехномически ексоконат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконатна двусте22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексоинтит и икореномически ексоекстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически
ексопредмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически ексоконат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинтит [който е негова единна частична вътрешна (скрита) конституираност,
единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоекстит [който е негова единна частична външна (разкрита) конституираност, единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексоинтит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоекстит; той едновременно е ексоинтит на икореномическия
предмет и начин на имплициране на ексоекстита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоекстит е вторичен и решаващ по отношение на
икореномическия ексоинтит; той едновременно е екстит на икореномическия
ексопредмет и начин на експлициране на ексоинтита на икореномическия ексопредмет. Разновидности на икореномическия ексоконат са икореномическият ексоесфеноформатит, икореномическият ексосустратит, икореномическият ексосусенсит, икореномическият ексореалититит и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИАНТ* (ecorenomic exoconstiant) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия констиант; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоконстиант и икотехномически ексоконстиант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконстиант, или икотехномически ексоконстиант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие
за икореномически ексоинститит и икореномически ексоексститит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексоконстиат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексоконстиатна двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или за единна вътрешна конституираност (единна
вътрешноприсъща конституираност), или за единна външна конституираност (единна външнопредставена конституираност) на икореномическия
предмет. Вж. икореномически ексоконститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИАТ* (ecorenomic exoconstiate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия констиат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконстиат и икотехномически ексоконстиат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконстиат, или икотехномически ексоконстиат,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че
е ексоконстиатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се
от взаимодействащи си икореномически ексоинститит и икореномически ексоексститит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира по
определен признак като икореномически ексоконстиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинститит [който е негова единна вътрешна
(скрита) конституираност, единна вътрешна създаваща страна като източник
на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексститит [който е
негова единна външна (разкрита) конституираност, единна външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексоинститит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоексститит; той едновременно е ексоинститит на икореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексститита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоексститит е вторичен и решаващ по
отношение на икореномическия ексоинститит; той едновременно е ексоексститит на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинститита на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТИТ* (ecorenomic exoconstitite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конститит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоконститит и икотехномически ексоконститит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконститит, или икотехномически ексоконститит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически
ексопредмет като цялостност на икореномически ексоинститит и икореномически ексоексститит, като цялостност на своята единна вътрешна и единна
външна страна; единна цялостна конституираност (единна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още единна цялостна ексоикореномическа конституираност*
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(united entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за единството
от всички цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им външни
(разкрити) страни на икореномическия ексопредмет [които (цялости) са икореномическите ексоконституити, т.е. икореномическият ексоконститит е единството на всички икореномически ексоконституити]; икореномически ексопредмет в неговата пълна диалектическа завършеност. Икореномическият ексоконститит е единството на всички цялости от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икореномическия ексопредмет. Той е единството от всички цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което (единство) го прави единно
цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на
икореномическия ексоконституит, които изграждат единния икореномически
ексоконститит (както и съответстващите им ексоконституитити, които са отделни разновидности на икореномическия ексоконституит), са икореномическият ексодиспозит, икореномическият ексоспецифит, икореномическият ексосустит и т.н. В границите на икореномическия ексоконститит икореномическият ексоинститит и икореномическият ексоексститит са понятия на единната конституираност на икореномическия ексопредмет* (united constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститит се снема в икореномическия ексоексститит: икореномическият ексоексститит е икореномическия ексоинститит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексститит е скрита в икореномическия
ексоинститит, а икореномическият ексоинститит [който е първичната (примитивната) и определящата единна цялостна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоексститит [която е
вторичната (производната) и решаващата единна цялостна конституираност на
икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексоконститит са обектният
икореномически ексоконститит* (object ecorenomic exoconstitite) (ексоконстититът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконститит* (system ecorenomic exoconstitite) (ексоконстититът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия ексоконститит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически). Към икореномическите
ексоинститутити (които са отделни разновидности на икореномическия ексоинституит) се числят икореномическата ексосъщност, икореномическото
ексосъдържание, икореномическата ексосубстанция, икореномическото ексокачество, икореномическата ексонеобходимост и т.н.; към икореномическите ексоексститутити (които са отделни разновидности на икореномическия ексоексституит) се числят икореномическото ексоявление, икореномическата ексоформа, икореномическата ексосуперстанта, икореномическото
ексоколичество, икореномическата ексослучайност и т.н.; към икореномическите ексоконститутианти (които са отделни разновидности на икореномическия ексоконституфант) се числят икореномическият ексодиспозант, икореномическият ексоспецифант, икореномическият ексосустант и т.н.; към
икореномическите ексоконститутиати (които са отделни разновидности на
икореномическия ексоконституфикант) се числят икореномическият ексодиспозат, икореномическият ексоспецифат, икореномическият ексосустат и
т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР ексоконституант

ИР ексоинституит

ИР ексоексституит

ИР ексоконституфант

ИР ексоконституат
ИР ексоконституфикант

ИР ексоконституит

ИР ексоконститут
ианти 1, 2,
3 и т.н.

ИРексоинститутити
1, 2, 3 и
т.н.

ИР ексоексститутити 1, 2, 3
и т.н.

ИР ексоконститутиати 1, 2,
3 и т.н.

ИР ексоконститутити 1, 2, 3 и
т.н.

ИР ексоконституфат
ИР ексоконститутант

ИР ексоинститутат

ИР ексоексститутат

ИР ексоконституфикат
ИР ексоконститута-

тат
ИР ексоконститутат

ИР ексоконстиант

ИР ексоексститит

ИР ексоинститит

ИР ексоконстифант

ИР ексоконстиат
ИР ексоконстификант

ИР ексоконститит
Фиг. 1. Икореномически (ИР) ексоконститит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУАНТ* (ecorenomic exoconstituant), икореномически ексоконституфант, (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конституант; общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически ексоконституант и икотехномически ексоконституант, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоконституант, или икотехномически ексоконституант, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за ексоикореномически институит и ексоикореномически ексституит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексоконституат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в
частност на ексоконституатна двустепенна икореномическа ексомонада);
общо понятие или за вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност), или за външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Тъй като икореномическият ексоинституит е общо понятие за икореномическа ексосъщност, икореномическо
ексосъдържание, икореномическа ексосубстанция, икореномическо ексокачество, икореномическа ексонеобходимост и т.н., а икореномическият ексоексституит е общо понятие за икореномическо ексоявление, икореномическа
ексоформа, икореномическа ексосуперстанта, икореномическо ексоколичество, икореномическа ексослучайност и т.н., икореномическият ексоконституант
е общо понятие за тях и затова се покрива с понятието за икореномически ексоконституфант. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУАТ* (ecorenomic exoconstituate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
конституат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконституат и икотехномически ексоконституат, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоконституат, или икотехномически
ексоконституат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е ексоконституатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически институит и икореномически ексоексституит, между които има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически ексоконституат, т.е.
като диалектически противоречиво единство на ексоинституит [който е негова
вътрешна (скрита) конституираност, вътрешна създаваща страна като източ28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексституит
[който е негова външна (разкрита) конституираност, външна усвояваща страна
като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексоинституит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоекституит; той едновременно е институит на икореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексституита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоексституит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексоинституит; той едновременно е ексоексституит на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинституита на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУИТ* (ecorenomic exoconstituite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
ексоконституит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконституит и икотехномически конституит, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоконституит, или икотехномически
ексоконституит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като цялостност от ексоикореномически ексоинституит
и икореномически ексоексституит, като цялостност на някаква своя вътрешна
и външна страна; цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още
цялостна ексоикореномическа конституираност* (entire exoecorenomic
constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна (разкрита) страна на икореномическия ексопредмет [които (цялости) като съвкупност образуват икореномически ексоконститутат, т.е. икореномическият ексоконститутат е съвкупността от всички икореномически ексоконституити] (вж. икореномически
ексоконститит). Отделният вид цялост от някаква вътрешна и съответстваща
му външна страна на икореномическия ексопредмет (отделната разновидност
на икореномическия конституит) се определя като икореномически ексоконститутит. Икореномическият ексоконституит е общо понятие за кое да е от
всички цялости от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща страна на
икореномическия ексопредмет. Той е кое да е от всички цялости от вътрешно
и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (конститутити) на икореномическия ексоконституит са ико29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическият ексодиспозит, икореномическият ексоспецифит, икореномическият ексосустит и т.н. В границите на икореномическия ексоконституит
икореномическият институит и икореномическият ексоексституит са понятия
на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинституит се снема в икореномическия ексоексституит: икореномическият ексоексституит е икореномическия ексоинституит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексституит е скрита в икореномическия ексоинституит, а икореномическият ексоинституит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет]
се разкрива чрез икореномическия ексоексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет]
(вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на
икореномическия ексоконституит са обектният икореномически ексоконституит* (object ecorenomic exoconstituite) (ексоконституитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконституит* (system
ecorenomic exoconstituite) (ексоконституитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТАНТ* (ecorenomic exoconstitutant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конститутант; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексоконститутант и икотехномически ексоконститутант,
които са негови разновидности (то е или икономически ексоконститутант, или
икотехномически ексоконститутант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); общо понятие за икореномически ексоинститутат и икореномически ексоексститутат, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икореномическия ексоконститутатат (последният в качеството му
на двустепенна икореномическа ексомултиада, в частност на ексоконститутататна двустепенна икореномическа ексомултиада); общо понятие или
за съвкупностна вътрешна конституираност (съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за съвкупностна външна конституираност
(съвкупностна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТАТ* (ecorenomic exoconstitutate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конститутат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконститутат и икотехномически ексоконститутат, които са
негови разновидности (то е или икономически ексоконститутат, или икотехномически ексоконститутат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексоинституат и икореномически ексоексституат, като цялостност на някаква своя
съвкупностна вътрешна и външна страна; съвкупност от всички цялостни
конституираности (вътрешноприсъщи и външнопредставени съвкупностни
конституираности) на икореномическия ексопредмет или още съвкупностна
цялостна ексоикореномическа конституираност* (totalitiary entire
exoecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от цялостите от всички вътрешни (скрити) и съответстваща им външни (разкрити) страни
на икореномическия ексопредмет [които (цялости) като съвкупност образуват
икореномически ексоконститутат, т.е. икореномическият ексоконститутат е
съвкупността от всички икореномически ексоконституити] (вж. икореномически ексоконститит). Икореномическият ексоконститутат е семейство от цялостите от всички създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икореномическия ексопредмет. Той е съвкупността от цялостите от всички вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите
(елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически
компонент), която (съвкупност) го прави цялостно съвкупностен такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икореномическия ексоконститутат са икореномическият ексодиспозит, икореномическият ексоспецифит,
икореномическият ексосустит и т.н. В границите на икореномическия ексоконститутат икореномическият ексоинститутат и икореномическият ексоексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икореномическия ексопредмет* (totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститутат се снема в
икореномическия ексоексститутат: икореномическият ексоексститутат е икореномическия ексоинститутат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексституат е скрита в икореномическия ексоинституат, а икореномическият ексоинститутат [който е първичната (примитивната) и определящата
съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива
чрез икореномическия ексоексститутат [която е вторичната (производната) и
решаващата съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет]
(вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия ексоконститутат са обектният икореномически ексоконститутат* (object ecorenomic exoconstitutate) (ексоконститутатът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконститутаит*
(system ecorenomic exoconstitutate) (ексоконститутатът на икореномическата
система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТАТАТ* (ecorenomic exoconstitutatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конститутатат; общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексоконститутатат и икотехномически ексоконститутатат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконститутатат, или икотехномически ексоконститутатат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа ексомултиада
(двустепенен многоравнищен диалектически формат, така че е ексоконститутататна двустепенна икореномическа ексомултиада), състояща се от
взаимодействащи си икореномически ексоинститутат и икореномически ексоексститутат, между които има отношения на определящо и решаващо в
икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира
по определен признак като икореномически ексоконститутатат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинститутат [който е негова съвкупностна вътрешна (скрита) конституираност, съвкупностна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексститутат [който е негова съвкупностна външна (разкрита) конституираност, съвкупностна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексоинститутат е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоекститутат; той
едновременно е институтат на икореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексститутата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоексститутат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексоинститутат; той едновременно е ексоексститутат на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на институтата на икореномическия
ексопредмет. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТИАНТ* (ecorenomic exoconstitutiant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конститутиант; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексоконститутиант и икотехномически ексоконститутиант,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------които са негови разновидности (то е или икономически ексоконститутиант,
или икотехномически ексоконститутиант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически ексоинститутит и икореномически ексоексститутит, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия ексоконститутиат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексоконститутиатна двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или
за отделна вътрешна конституираност (отделна вътрешноприсъща конституираност), или за отделна външна конституираност (отделна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Тъй като икореномически ексоинститутити са икореномическата ексосъщност, икореномическото ексосъдържание, икореномическата ексосубстанция, икореномическото ексокачество, икореномическата ексонеобходимост и т.н., а икореномически ексоексститутити са икореномическото ексоявление, икореномическата ексоформа, икореномическата ексосуперстанта, икореномическото
ексоколичество, икореномическата ексослучайност и т.н., ексоикореномическият конститутиант е общо понятие за всички тях. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТИАТ* (ecorenomic exoconstitutiate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конститутиат; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексоконститутиат и икотехномически ексоконститутиат,
които са негови разновидности (то е или икономически ексоконститутиат, или
икотехномически ексоконститутиат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконститутиатна двустепенна
икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексоинститутит и икореномически ексоконститутит, между които
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен признак като
икореномически ексоконститутиат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на ексоинституит [който е негова отделна вътрешна (скрита) конституираност, отделна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексститутит [който е негова отделна външна (разкрита) конституираност, отделна външна усвояваща страна
като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномичес33
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кият ексоинститутит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоекститутит; той едновременно е ексоинститутит на икореномическия
ексопредмет и начин на имплициране на ексоексститутита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоексститутит е вторичен и решаващ
по отношение на икореномическия ексоинституит; той едновременно е ексоексститутит на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинститутита на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТИТ* (ecorenomic exoconstitutite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
конститутит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконститутит и икотехномически ексоконститутит, които са
негови разновидности (то е или икономически ексоконститутит, или икотехномически ексоконститутит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексоинститутит и икореномически ексоексститутит, като отделна цялостност на
някаква своя вътрешна и външна страна; отделна цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още отделна цялостна ексоикореномическа конституираност* (entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); отделна цялост от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна (разкрита)
страна на икореномическия ексопредмет; отделна разновидност на икореномическия ексоконституит (вж. икореномически ексоконститит). Икореномическият ексоконститутит е цялост от някаква създаваща и съответстваща му
усвояваща страна на икореномическия ексопредмет. Той е някаква цялост от
вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му
качество ексоконститутити (разновидности на икореномическия ексоконституит) са икореномическият ексодиспозит, икореномическият ексоспецифит,
икореномическият ексосустит и т.н. В границите на икореномическия ексоконститутит икореномическият ексоинститутит и икореномическият ексоексститутит са понятия на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинститутит се снема в икореномическия ексоекс34
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ститутит: икореномическият ексститутит е икореномическия ексоинститутит в
снет вид. Първопричината на икореномическия ексоексституит е скрита в икореномическия ексоинституит, а икореномическият ексоинститутит се разкрива
чрез икореномическия ексоексститутит. Основни разновидности на икореномическия ексоконститутит са обектният икореномически ексоконститутит* (object ecorenomic exoconstitutite) (ексоконститутитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконститутит* (system
ecorenomic exoconstitutite) (ексоконститутитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУФАНТ* (ecorenomic exoconstitufant), икореномически ексоконституант, (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конституфант; общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически ексоконституфант и икотехномически ексоконституфант, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоконституфант, или икотехномически ексоконституфант, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за всички икореномически ексоконститутианти, които са негови разновидности и които
като съвкупност образуват икореномическия ексоконституфат (последният в
качеството му на едностепенна икореномическа ексомултиада, в частност на
ексоконституфатна едностепенна икореномическа ексомултиада). Тъй
като първият икореномически ексоконститутиант е общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, вторият икореномически
ексоконститутиант е общо понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, третият – за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта, четвъртият – за икореномическо ексокачество
и икореномическо ексоколичество, петият – за икореномическа ексонеобходимост и икореномическа ексослучайност, и т.н., икореномическият ексоконституфант е общо понятие за всички тях и затова се покрива с понятието за икореномически ексоконституант. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУФАТ* (ecorenomic exoconstitufate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конституфат; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексоконституфат и икотехномически ексоконституфат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконституфат, или
икотехномически ексоконституфат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); съвкупност от всички икореномически ексоконститутианти и за35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------това е едностепенна икореномическа ексомултиада, в частност – ексоконституфатна едностепенна икореномическа ексомултиада. Тъй като първият икореномически ексоконститутиант е икореномическият ексодиспозант
като общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, вторият икореномически конститутиант е икореномическият ексоспецифант като общо понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, третият е икореномическият ексосустант като общо понятие за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта и
т.н., икореномическият ексоконституфат е съвкупността от тези общи понятия.
Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУФИКАНТ* (ecorenomic exoconstituficant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конституфикант; общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексоконституфикант и икотехномически ексоконституфикант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконституфикант, или икотехномически ексоконституфикант, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); общо понятие за всички икореномически ексоконститутиати, които са негови разновидности и които от своя страна като
двойки (от икореномически ексоинститутити и икореномически ексоексститутити) и като съвкупност образуват икореномическия ексоконституфикат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомултиада, в
частност на ексоконституфикатна двустепенна икореномическа ексомултиада). Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУФИКАТ* (ecorenomic exoconstituficat) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конституфикат; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексоконституфикат и икотехномически ексоконституфикат,
които са негови разновидности (то е или икономически ексоконституфикат,
или икотехномически ексоконституфикат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от всички икореномически ексоконститутиати
(като двойки от икореномически ексоинститутити и икореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икореномическа ексомултиада, в частност ексоконституфикатна двустепенна икореномическа ексомултиада).
Вж. икореномически ексоконститит.

36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИФАНТ* (ecorenomic exoconstifante)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
констифант; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконстифант и икотехномически ексоконстифант, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоконстифант, или икотехномически
ексоконстифант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство
от всички икореномически ексоконститутианти и затова е едностепенна икореномическа ексомонада, в частност – ексоконстифантна едностепенна
икореномическа ексомултиада. Тъй като първият икореномически ексоконститутиант е икореномическият ексодиспозант като общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, вторият икореномически
ексоконститутиант е икореномическият ексоспецифант като общо понятие за
икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, третият е икореномическият ексосустант като общо понятие за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта и т.н., икореномическият ексоконституфант е единството от тези общи понятия. Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИФИКАНТ* (ecorenomic exoconstificant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия констификант; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексоконстификант и икотехномически ексоконстификант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконстификант, или
икотехномически ексоконстификант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); единство от всички икореномически ексоконститутиати (като
двойки от икореномически ексоинститутити и икореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икореномическа ексомонада, в частност ексоконстификантна двустепенна икореномическа ексомонада). Вж. икореномически ексоконститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТАТ* (ecorenomic exocontate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексоконтат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтат и икотехномически ексоконтат, които са негови разновидности (то
е или икономически ексоконтат, или икотехномически ексоконтат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически ексоинтат и ексоикореномически екстат, като
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостност на някаква своя частична съвкупностна вътрешна и външна страна;
съвкупност на част от цялостните конституираности (от вътрешноприсъщите и външнопредставените конституираности) на икореномическия ексопредмет или още частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа
конституираност* (partial totalitiary entire exoecorenomic constitution
/constitutivity/); понятие за частична съвкупност на цялостите от вътрешните
(скритите) и съответстващате им външни (разкрити) страни на икореномическия ексопредмет [които (цялости) като частична съвкупност образуват икореномически ексоконтат, т.е. икореномическият ексоконтат е част от съвкупността на икореномическите ексоконституити] (вж. икореномически ексоконтит). Икореномическият ексоконтат е семейство от цялостите част от създаващите и съответстващите им усвояващи страни на икореномическия ексопредмет. Той е част от съвкупността от цялостите вътрешните и външните съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и
връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически компонент),
която (частична съвкупност) го прави цялостно частично съвкупностен такъв,
какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия
ексоконтат са икореномическият ексоесфеноформататат, икореномическият
ексосустрататат, икореномическият ексосусенстатат, икореномическият
ексореалититатат и т.н. В границите на икореномическия ексоконтат икореномическият интат и икореномическият екстат са понятия на частичната
съвкупностната конституираност на икореномическия ексопредмет*
(partial totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтат се снема в икореномическия ексоекстат: икореномическият ексоекстат е икореномическия ексоинтат в снет
вид. Първопричината на икореномическия ексоекстат е скрита в икореномическия ексоинтат, а икореномическият ексоинтат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоекстат [която е
вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоконтат са
обектният икореномически ексоконтат* (object ecorenomic exocontate) (ексоконтатът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконтат* (system ecorenomic exocontate) (ексоконтатът на икореномическата
система).
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИАНТ* (ecorenomic exocontiant), икореномически ексоконтифант, (*) – операционален начин за означаване (на
изразяване) на икореномическия контиант; общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически ексоконтиант и икотехномически ексоконтиант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконтиант, или икотехномически ексоконтиант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически ексоинтуит и икореномически ексоекстуит, които са негови разновидности и които като двойка образуват
икореномическия ексоконтиат (последният в качеството му на двустепенна
икореномическа ексомонада, в частност на ексоконтиатна двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или за частична вътрешна конституираност (частчна вътрешноприсъща конституираност), или за частична
външна конституираност (частична външнопредставена конституираност)
на икореномическия предмет. Тъй като икореномическият ексоинстуит е общо част от понятията за икореномическа ексосъщност, икореномическо ексосъдържание, икореномическа ексосубстанция, икореномическо ексокачество,
икореномическа ексонеобходимост и т.н., а икореномическият ексоекстуит е
общо понятие за част от понятията за икореномическо ексоявление, икореномическа ексоформа, икореномическа ексосуперстанта, икореномическо ексоколичество, икореномическа ексослучайност и т.н., икореномическият ексоконтиант е общо понятие за тях и затова се покрива с понятието за икореномически ексоконтифант. Разновидности на икореномическия ексоконтиант са икореномическият ексоесфеноформант, икореномическият ексосустрант, икореномическият ексосусенсант, икореномическият ексореалитант и т.н. Вж.
икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИАТ* (ecorenomic exocontiate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия контиат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтиат и икотехномически ексоконтиат, които са негови разновидности
(то е или икономически ексоконтиат, или икотехномически ексоконтиат, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконтиатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексоинтуит и икореномически ексоекстуит,
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката.
Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------признак като икореномически ексоконтиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинтуит [който е негова частична вътрешна (скрита)
конституираност, частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоекстуит [който е негова
частична външна (разкрита) конституираност, частична външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексоинтуит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоекстуит; той едновременно е ексоинтуит на икореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоекстуита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоекстуит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексоинтуит; той едновременно е екстуит на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинтуита на икореномическия ексопредмет. Разновидности на икореномическия ексоконтиат са
икореномическият ексоесфеноформат, икореномическият ексосустрат, икореномическият ексосусенсат, икореномическият ексореалитат и т.н. Вж.
икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИТАНТ* (ecorenomic exocontitant) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия контитант; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоконтитант и икотехномически ексоконтитант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконтитант, или икотехномически ексоконтитант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие
за икореномически ексоинтат и икореномически ексоекстат, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексоконтитат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомултиада, в
частност на ексоконтитатна двустепенна икореномическа ексомултиада);
общо понятие или за частична съвкупностна вътрешна конституираност
(частична съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за частична съвкупностна външна конституираност (частична съвкупностна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Разновидности на икореномическия ексоконтитант са икореномическият ексоесфеноформатант, икореномическият ексосустратант, икореномическият ексосусенстант, икореномическият ексореалититант и т.н. Вж. икореномически
ексоконтит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИТ* (ecorenomic exocontite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия контит;
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтит и икотехномически ексоконтит, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоконтит, или икотехномически ексоконтит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като цялостност на икореномически ексоинтит и икореномически ексоекстит, като цялостност на своята единна частична вътрешна и единна частична външна страна; единна частична цялостна конституираност (единна частична вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия
ексопредмет или още единна частична цялостна ексоикореномическа конституираност* (united partial entire exoecorenomic constitution /constitutivity/);
понятие за единството на част от всички цялости от вътрешните (скритите) и
съответстващите им външни (разкрити) страни на икореномическия ексопредмет [които (цялости) са икореномическите ексоентуити, т.е. икореномическият ексоконтит е единството на част всички икореномически ексоконституити]; икореномически ексопредмет в неговата частична диалектическа завършеност. Икореномическият ексоконтит е единството на част от всички цялости
от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икореномическия ексопредмет. Той е единството на част от всички цялости от вътрешни
и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите
(елементи и връзки) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически
компонент), което (единство) го прави единно цялостно такъв, какъвто е. По
силата на това му качество разновидностите на икореномическия ексоконтуит,
които изграждат единния икореномически ексоконтит са икореномическият
ексоесфеноформататит, икореномическият ексосустрататит, икореномическият ексосусенстатит, икореномическият ексореалититатит и т.н. В
границите на икореномическия ексоконтит икореномическият ексоинтит и
икореномическият ексоекстит са понятия на единната частична конституираност на икореномическия ексопредмет* (united partial constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтит се снема в икореномическия ексоекстит: икореномическият
ексоекстит е икореномическия интит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексоекстит е скрита в икореномическия ексоинтит, а икореномическият ексоинтит [който е първичната (примитивната) и определящата единна
цялостна конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия ексоекстит [която е вторичната (производната) и решаващата единна цялостна конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексоконтит са обектният икореномически ексоконтит* (object
ecorenomic exocontite) (ексоконтитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконтит* (system ecorenomic exocontite) (ексоконтитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия ексоконтит, са посочени във фиг.
1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия; ИР означава икореномически). Към икореномическите ексоинститутити (които са отделни разновидности на икореномическия ексоинтуит) се
числят икореномическата ексосъщност, икореномическото ексосъдържание,
икореномическата ексосубстанция, икореномическото ексокачество, икореномическата ексонеобходимост и т.н.; към икореномическите ексоексститутити (които са отделни разновидности на икореномическия ексоекстуит) се
числят икореномическото ексоявление, икореномическата ексоформа, икореномическата ексосуперстанта, икореномическото ексоколичество, икореномическата ексослучайност и т.н.; към икореномическите ексоконститутити
(които са отделни разновидности на икореномическия ексоконтуит) се числят
икореномическият ексодиспозит, икореномическият ексоспецифит, икореномическият ексосустит и т.н.; към икореномическите ексоконститутианти
(които са отделни разновидности на икореномическия ексоконтифант) се числят икореномическият ексодиспозант, икореномическият ексоспецифант,
икореномическият ексосустант и т.н.; към икореномическите ексоконститутиати (които са отделни разновидности на икореномическия ексоконтификант) се числят икореномическият ексодиспозат, икореномическият
ексоспецифат, икореномическият ексосустат и т.н.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР ексоконтиант

ИР ексоинтуит

ИР ексоекстуит

ИР ексоконтифант

ИР ексоконтиат
ИР ексоконтификант

ИР ексоконтуит

Някои от
ИР ексоконститутианти 1,
2, 3 и т.н.

Някои от
ИР ексоинститутити
1, 2, 3 и т.н.

Някои от
ИР ексоексститутити
1, 2, 3 и т.н.

Някои от
ИР ексоконститутиати 1, 2,
3 и т.н.

Някои от ИР ексоконститутити
1 ,2, 3 и т.н.

ИР ексоконтифат
ИР ексоконтитант

ИР ексоконтификат

ИР ексоинтат

ИР ексоекстат

ИР ексоконтитатат

ИР ексоконтат

ИР ексоконант

ИР ексоинтит

ИР ексоекстит

ИР ексоконфант

ИР ексоконат
ИР ексоконфикант

ИР ексоконтит
Фиг. 1. Икореномически (ИР) ексоконтит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИТАТАТ* (ecorenomic exocontitatate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
контитатат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтитатат и икотехномически ексоконтитатат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконтитатат, или икотехномически ексоконтитатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
двустепенна икореномическа ексомултиада (двустепенен многоравнищен диалектически формат, така че е ексоконтитататна двустепенна икореномическа ексомултиада), състояща се от взаимодействащи си икореномически
ексоинтат и икореномически ексоекстат, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет
може да се интерпретира по определен признак като икореномически ексоконтитатат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинтат [който е
негова частична съвкупностна вътрешна (скрита) конституираност, частична
съвкупностна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоекстат [който е негова частична съвкупностна външна (разкрита) конституираност, частична съвкупностна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият интат е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоекстат; той едновременно е ексоинтат на икореномическия
ексопредмет и начин на имплициране на ексоексстата на икореномическия
предмет. Икореномическият екстат е вторичен и решаващ по отношение на
икореномическия ексоинтат; той едновременно е ексоекстат на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинтата на икореномическия
ексопредмет. Разновидности на икореномическия ексоконтитатат са икореномическият ексоесфеноформатат, икореномическият ексосустратат, икореномическият ексосусенстат, икореномическият ексореалититат и т.н. Вж.
икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИФАНТ* (ecorenomic exocontifant),
икореномически ексоконтиант, (*) – операционален начин за означаване (на
изразяване) на икореномическия контифант; общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически ексоконтифант и икотехномически ексоконтифант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконтифант, или икотехномически ексоконтифант, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); общо понятие за част от всички икореномически ексоконститутианти, които са негови разновидности и които като съвкупност обра44

1457

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зуват икореномическия контифат (последният в качеството му на едностепенна икореномическа ексомултиада, в частност на ексоконтифатна едностепенна икореномическа ексомултиада). Тъй като първият икореномически
ексоконститутиант е общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, вторият икореномически ексоконститутиант е общо
понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа,
третият – за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта, четвъртият – за икореномическо ексокачество и икореномическо ексоколичество, петият – за икореномическа ексонеобходимост и икореномическа
ексослучайност, и т.н., икореномическият ексоконтифант е общо понятие за
част всички тях и затова се покрива с понятието за икореномически ексоконстиант. Разновидности на икореномическия ексоконтифант са икореномическият ексодиспецифант, икореномическият ексоспецисустант, икореномическият ексодисустант, икореномическият ексотристрант и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИФАТ* (ecorenomic exocontifate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия контифат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоконтифат и икотехномически ексоконтифат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконтифат, или икотехномически ексоконтифат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от
част от всички икореномически ексоконститутианти и затова е едностепенна
икореномическа ексомултиада, в частност – ексоконтифатна едностепенна
икореномическа ексомултиада. Тъй като първият икореномически ексоконститутиант е икореномическият ексодиспозант като общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, вторият икореномически
ексоконститутиант е икореномическият ексоспецифант като общо понятие за
икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, третият е икореномическият ексосустант като общо понятие за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта и т.н., икореномическият ексоконтифат е съвкупността на част от тези общи понятия. Разновидности на икореномическия ексоконтифат са икореномическият ексодиспецифат, икореномическият ексоспецисустат, икореномическият ексодисустат, икореномическият ексотристрат и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИФИКАНТ* (ecorenomic exocontificant)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
контификант; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтификант и икотехномически ексоконтификант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоконтификант, или икотехномически ексоконтификант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за част от всички икореномически ексоконститутиати, които
са негови разновидности и които от своя страна като двойки (от икореномически ексоинститутити и икореномически ексоексститутити) и като съвкупност образуват икореномическия ексоконтификат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомултиада, в частност на ексоконтификатна двустепенна икореномическа ексомултиада). Разновидности на
икореномическия ексоконтификант са икореномическият ексодиспецификант,
икореномическият ексоспецисустификант, икореномическият ексодисустификант, икореномическият ексотристратификант и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИФИКАТ* (ecorenomic exocontituficat)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
контификат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтификат и икотехномически ексоконтификат, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоконтификат, или икотехномически
ексоконтификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от част всички икореномически ексоконститутиати (като двойки от
икореномически ексоинститутити и икореномически ексоексститутити) и
затова е двустепенна икореномическа ексомултиада, в частност ексоконтификатна двустепенна икореномическа ексомултиада). Разновидности на
икореномическия контификат са икореномическият ексодиспецификат, икореномическият ексоспецисустификат, икореномическият ексодисустификат,
икореномическият ексотристратификат и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТУИТ* (ecorenomic exocontuite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия контуит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконтуит и икотехномически ексоконтуит, които са негови разновидности
(то е или икономически ексоконтуит, или икотехномически ексоконтуит, но не
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет
като цялостност от икореномически ексоинтуит и икореномически ексоекстуит, като цялостност на някаква своя частична вътрешна и външна страна;
частична цялостна конституираност (частична вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още
частична цялостна ексоикореномическа конституираност* (partial entire
exoecorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от част от
всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна
(разкрита) страна на икореномическия ексопредмет [които (цялости) като съвкупност образуват икореномически ексоконтат, т.е. икореномическият ексоконтат е съвкупността от всички икореномически ексоконтуити] (вж. икореномически ексоконтит). Икореномическият ексоконтуит е общо понятие за кое
да е от част от всички цялости от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икореномическия ексопредмет. Той е кое да е от част от всички цялости от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий)
на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности на икореномическия ексоконтуит са икореномическият ексоесфеноформит, икореномическият ексосустрит, икореномическият ексосусенсит, икореномическият ексореалитит. В границите на икореномическия контуит икореномическият интуит и икореномическият екстуит
са понятия на частичната конституираност на икореномическия ексопредмет* (partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият ексоинтуит се снема в икореномическия екстуит: икореномическият ексоекстуит е икореномическия ексоинтуит в снет
вид. Първопричината на икореномическия ексоекстуит е скрита в икореномическия ексоинтуит, а икореномическият ексоинтуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексоекстуит [която е вторичната
(производната) и решаващата конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексоконтуит са обектният икореномически ексоконтуит* (object ecorenomic exocontuite) (ексоконтуитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоконтуит* (system ecorenomic
exocontuite) (ексоконтуитът на икореномическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНФАНТ* (ecorenomic exoconfante) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия конфант; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконфант и икотехномически ексоконфант, които са негови разновидности
(то е или икономически ексоконфант, или икотехномически ексоконфант, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на част от всички
икореномически ексоконститутианти и затова е едностепенна икореномическа ексомонада, в частност – ексоконфантна едностепенна икореномическа
ексомултиада. Тъй като първият икореномически ексоконститутиант е икореномическият ексодиспозант като общо понятие за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, вторият икореномически ексоконститутиант е икореномическият ексоспецифант като общо понятие за икореномическо
ексосъдържание и икореномическа ексоформа, третият е икореномическият
ексосустант като общо понятие за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта и т.н., икореномическият конфант е общо понятие за тях. Разновидности на икореномическия ексоконфант са икореномическият ексодиспецифит, икореномическият ексоспецисустит, икореномическият ексодисустит, икореномическият ексотристрит и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНФИКАНТ* (ecorenomic exoconficant) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
конфикант; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоконфикант и икотехномически ексоконфикант, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоконфикант, или икотехномически
ексоконфикант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство
на част от всички икореномически ексоконститутиати (като двойки от икореномически ексоинститутити и икореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икореномическа ексомонада, в частност ексоконфикантна
двустепенна икореномическа ексомонада. Разновидности на икореномическия ексоконфикант са икореномическият ексодиспецифитит, икореномическият ексоспецисустифитит, икореномическият ексодисустфитит, икореномическият ексотристратифитит и т.н. Вж. икореномически ексоконтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОСУПЕРСТАТ* (ecorenomic exocosuperstate) (*) – общо понятие за икономически ексокосуперстат и икотехномически ексокосуперстат, които са негови разновидности (то е или икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексокосуперстат, или икотехномически ексокосуперстат, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия косуперстат; вид едностепенна икореномическа
ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосубформатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически контив и икореномически запас, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може
да с е интерпретира като икореномически ексокосуперстат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на икореномически контив (която е негово вътрешно състояние) и на икореномически запас (което е негово външно същество). Икореномическият контив е първичен и определящ по отношение на икореномическия запас; той едновременно е контив на икореномическия ексопредмет и контив на запаса на икореномическия ексопредмет. Икореномическият запас е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия контив;
той едновременно е запас на икореномическия ексопредмет и запас на контива
на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоспецисустификат.
Даден икореномически контив може да се опредмети [това е ексокосуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (exocosuperstational
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в един или в повече от един взаимодействащи си икореномически запаси, като се предполага, че контивът се опредметява (се експлицира)
с целия си обем във всеки един от запасите поотделно (по това икореномическият ексокосуперстат се отличава от икореномическия ексоспецифат: при последния при ексоопредметяването си икореномическият контив разпределя своя
обема между различните еднотипови активи). С този преход невидимият и намиращ се в дълбочина икореномически контив се трансформира (вж. икономическо преобразование) в един или повече от един по-близки до видимостта
икореномически запаси. Това е запасово ексоопредметяване на икореномическия контив, което показва, че икореномическият запас опосредствано (посредством икореномическия актив) е контивен икореномически запас, че той
е опосредстван запас на своя икореномически контив. Обратната на ексокосуперстационното ексоопредметяване трансформация (като ексокосуперстационно ексоразпредметяване на икореномическите запаси в икореномически
контив) е ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране*
(exocosuperstational ecorenomic exointensioning) ]което е разновидност на ико49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е ексокосуперстационно ексоинтензиониране
на икореномическия запас (респ. запаси), което показва, че икореномическият
контив опосредствано (посредством формата) е запасов икореномически
контив, че той е опосредстван контив на своя икореномически запас. Тук се
разглежда случай на ексоопредметяване на икореномическия контив в само
един даден икореномически запас (запас от даден тип, изразяваща някакъв
етап от икореномическата евалюция* (economic evolution) (вж. икономическа
евалюция).
Количеството на контива CS на икореномическия ексопредмет като контив на даден запас в границите на икореномическия ексокосуперстат (на ексокосуперстатификата) се означава като ексокосуперстатно-общ икореномически контив* (exocosuperstatically-total ecorenomic conassets) TCS . Функцията, която моделира косуперстационното икореномическо ексоинтензиониране,
е
TCS = TCS(ST ),

където ST е количеството на икореномическия запас. Тя е функция на ексокосуперстационното, значи и на контивното ексоинтензиониране на икореномически запас, и наред с това е функция на ексокосуперстатно-общия икореномически контив. От нея се извежда пределният контив на икореномическия
запас* (marginal conassets of the ecorenomic stock), която е първата производна
MCSst (ST ) =

∂ TCS(ST )
∂ST

на функцията на ексокосуперстатно-общия контив.
Даден икореномически запас (например фактор като съставно понятие), в
който се опредметява икореномическият контив, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическия запас
[например различни видове (респ. разновидности) на фактора], като даденият
запас разпределя своя обем между тях. Тогава при ексоопредметяването и
икореномическият контив разпределя обема си между различните видове на
икореномическия запас. Ако даденият запас е представен от един вид, тогава е
налице едновидово ексокосуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (one-species exocosuperstational ecorenomic exoobjectification), при два
вида на запаса – двувидово ексокосуперстационно икореномическо ексооп50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване* (two-species exocosuperstational ecorenomic exoobjectification),
при три вида – тривидово ексокосуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exocosuperstational ecorenomic exoobjectification) ,
при повече от три вида – многовидово ексокосуперстационно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exocosuperstational ecorenomic
exoobjectification). Съответстващите на тях разновидности на ексокосуперстационното икореномическо ексоинтензиониране са: едновидово ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exocosuperstational ecorenomic exointensioning), двувидово ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-species exocosuperstational ecorenomic
exointensioning), тривидово ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exocosuperstational ecorenomic exointensioning),
многовидово ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране*
(multispecies exocosuperstational ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексокосуперстатнообщия икореномически контив при едновидовото ексоинтензиониране), е посоченият по-горе израз TCS = TCS(ST ), от който се извежда съответстващият
й пределен контив на икореномическия запас
MCSst (ST ) =

∂ TCS(ST )
∂ST

.

Функцията, която моделира двувидовото ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране (функцията на ексокосуперстатно-общия икореномически контив при двувидовото ексоинтензиниране), е
TCS = TCS(ST1 , ST2 ),

където ST1 е първият вид на икореномическия запас, а ST2 е вторият негов
вид (тук TCS е общ контив на първия и втория вид на запаса). Тя е функция на
ексокосуперстационното, значи и на контивното ексоинтензиониране на икореномическите запаси, в т.ч. на контевното ексоинтензиониране на първия и
това на втория вид на запаса. От нея се извеждат пределният контив на първия вид на икореномическия запас* (marginal conassets of the first-species
ecorenomic stock)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MCSst1 (ST1 , ST2 ) =

∂ TCS(ST1 , ST2 )
∂ST1

и пределният контив на втория вид на икореномическия запас* (marginal
conassets of the second-species ecorenomic stock)
MCSst2 (ST1 , ST2 ) =

∂ TCS(ST1 , ST2 )
∂ST2

.

Те са първи частни производни на функцията на ексокосуперстатно-общия
икореномически контив. Обемът на един и същ икореномически контив може
да се прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадения запас. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексокосуперстатнообщия икореномически контив съществува заместване между първия и втория
вид на икореномическия запас, като техните изменения са противоположни.
Тези зависимости се експлицират чрез ексокосуперстатната крива на безразличието на икореномическия контив* (exocosuperstatic indifference curve
of the ecorenomic conassets) ICCS- ECOS .
Функцията на ексокосуперстатно-общия икореномически контив
TCS = TCS(ST1 , ST2 )

не се променя с движението на точка по ексокосуперстатната (ексокосуперстатификатната) крива на безразличието на икореномическия контив ICCS- ECOS .
Затова уравнението на кривата ICCS- ECOS при дадено постоянно равнище на
ексокосуперстатно-общия икореномически контив е
TCS(ST1 , ST2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическия запас, имащи посочения еднакъв (постоянен)
ексокосуперстатно-общ икореномически контив
TCS(ST1 , ST2 ) = const.

С движението на точка по ексокосуперстатната крива на безразличието на
икореномическия контив ICCS- ECOS , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на дадения икореномически запас се променят в противоположна посока като увеличаването на единия замества намаляването на другия.
52

1465

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Положението, че един и същ икореномически контив може да съответства на
различни комбинации на видовете на икореномическия запас обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на икореномическия запас (d ST1 , d ST2 ) (т.е. при движение на точка по ексокосуперстатната
крива на безразличието на икореномическия контив ICCS- ECOS ) прирастът на
функцията на ексокосуперстатно-общия икореномически контив е нейният
пълен диференциал
d TCS(ST1 , ST2 ) =
= MCSst1 (ST1 , ST2 )d ST1 + MCSst2 (ST1 , ST2 )d ST2

или, което е същото,
d TCS(ST1 , ST2 ) =
=

∂ TCS(ST1 , ST2 )
∂ST1

d ST1 +

∂ TCS(ST1 , ST2 )
∂ST2

d ST2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическия суперстанта се извършва в рамките на дадена ексокосуперстатна крива на безразличието на икореномическия контив съдържание, диференциалният прираст на функцията на ексокосуперстатно-общия икореномически контив е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата
вида на запаса запазва непроменено техния ексокосуперстатно-общ контив:
d TCS(ST1 , ST2 ) =
= MCSst1 (ST1 , ST2 )d ST1 + MCSst2 (ST1 , ST2 )d ST2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като контивно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическия запас* (conassetly-equivalent
substitution of the species ecorenomic stock). То е контивно-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на ексокосуперстатно-общия икореномически контив
MCSst1 (ST1 , ST2 )d ST1 и MCSst2 (ST1 , ST2 )d ST2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексокосуперстатно-общия
контив, по отношение на което се конституира ексокосуперстатната крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на контивноеквивалентното заместване на видовете на икореномическия запас* (marginal rate of the conassetly-equivalent substitution of the species ecorenomic stock)
MRCSSst12 =
=−

d ST2

=−

d ST1

MCSst1 (ST1 , ST2 )

=

MCSst2 (ST1 , ST2 )

∂ TCS(ST1 , ST2 ) ∂ TCS(ST1 , ST2 )
:
.
∂ST1
∂ST2

[

]

Тя е отрицателна величина MRCSSst12 < 0 и е равна на отношението

d ST2

d ST1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на икореномическия запас (единият от които е положителен, а другият – отрицателен),
или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MCSst1 (ST1 , ST2 )
MCSst2 (ST1 , ST2 )

между пределните контиви на двата вида на запаса. Пределната норма
MRCSSst12 показва към определена точка от ексокосуперстатната крива на
безразличието на икореномическия контив ICCS- ECOS с колко единици трябва
да се намали обемът на втория вид на запаса, което да позволи да се увеличи
обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхното ексокосуперстатно-общия икореномически контив да остане постоянна величина.
Функцията на ексокосуперстатно-общия икореномически контив е
TCS = TCS(ST1 , ST2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия контив на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic conassets) H (CS) st12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
54
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H (CS) st12

 ∂ 2 TCS(ST1 , ST2 ) ∂ 2 TCS(ST1 , ST2 ) 


,
2


∂ST1∂ST2
∂ST1
= 2
 > 0.
2
∂
TCS
(
ST
,
ST
)
∂
TCS
(
ST
,
ST
)

1
2
1
2 
,


2
∂ST2 ∂ST1
∂ST2



Матрицата на икореномическиа контив на О. Хесе H (CS) st12 е изцяло положително определена, тъй като ексокосуперстационното ексоинтензиониране
е винаги ускорено ексокосуперстационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exocosuperstational ecorenomic exointensioning), което е обусловено от икореномическата природа на контива и запаса. Включените в
нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TCS(ST1 , ST2 )
∂ST12

> 0,

∂ 2 TCS(ST1 , ST2 )
∂ST22

>0

показват, че пределният контив на даден вид на икореномическия запас се
увеличава с неговото (на контива) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексокосуперстатна крива на безразличието на икореномическия контив * (convex exocosuperstatic
indifference curve of the ecorenomic conassets) ICCS- ECOS (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващия пределен контив на икореномическия
запас* (law of the marginal conassets increasing of the ecorenomic stock). Законът
за нарастващия пределен икореномически контив е друг израз на ускореното
насищане при изчерпането на дадения контив при нарастване на равнището
на запаса. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на
икореномическия запас (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни
останалите видове на запаса) неговият ексокосуперстатно-общ икореномически контив се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговият пределен контив нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на запаса, всяка следваща единица прираст на първия вид на запаса изисква изчерпването на все по-големи
порции от контива, както и при постоянно равнище на първия вид на запаса,
всяка следваща единица прираст на втория вид на запаса също изисква изчерпването на все по-големи порции от контива. Законът за нарастващия пределен
контив на икореномическия запас е валиден за всеки произволен брой на видовете на запаса, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното ексоинтензиони55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ране с разширяването на икореномическия запас той става все по-ефективен в
представляването на икореномическия си контив.
Количество на втория вид
икореномически запас

ST2
ICCS- ECOS

ST1

0

Количество на първия вид
икореномически запас
Фиг. 1. Изпъкнала ексокосуперстатна крива на
безразличието на икореномическия контив

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексокосуперстат*
(individual ecorenomic exocosuperstate), фирмен икореномически ексокосуперстат* (firm ecorenomic exocosuperstate), обществен икореномически ексокосуперстат* (social ecorenomic exocosuperstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексокосуперстат* (microecorenomic exocosuperstate), мезоикореномически ексокосуперстат* (mesoecorenomic exocosuperstate), макроикореномически ексокосуперстат* (macroecorenomic exocosuperstate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОСУСТИТ* (ecorenomic exocosustite) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОФЕНОМЕН* (ecorenomic exocophenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОНАТУРИТАТ* (ecorenomic exonaturitate) (*) –
общо понятие за икономически ексонатуритат и икотехномически ексонату56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ритат, които са негови разновидности (то е или икономически ексонатуритат,
или икотехномически ексонатуритат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия натуритат; вид едностепенна икореномическа ексотриада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е ексонатуритатна
едностепенна икореномическа ексотриада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа ценностност, икореномически контив и икореномически субстат, общо понятие за които е икореномическото ексоестество и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет
може да с е интерпретира като икореномически ексонатуритат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ценностност (която е негова вътрешна
ексоопределеност), контив (който е негово вътрешно ексосъстояние) и субстат
(който е негово вътрешно ексосъщество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОНАТУРИТИТ* (ecorenomic exonaturitite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия натуритит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексонатуритит и икотехномически ексонатуритит, които са негови разновидности (то е или икономически ексонатуритит, или икотехномически ексонатуритит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически
ексопредмет като единство от икореномическа ексосъщност, икореномическо
ексосъдържание и икореномическа ексосубстанция (които са видове икореномически ексоинститутити), негова натурититна вътрешна (скрита) страна;
ексонатурититна (частична и единна) вътрешна конституираност (натурититна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия ексопредмет или още натурититна (частична и единна) вътрешна ексоикореномическа конституираност* [naturititive (partial and united) internal
exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа ексосъщност (като
вътрешна определеност), икореномическо ексосъдържание (като вътрешно
състояние) и икореномическа ексосубстанция (като вътрешно същество) в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три вътрешни икореномически страни на икореномическата ексореалност, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна реалност на икореномическия предмет. Ексонатурититът е разновидност на икореномическия ексоинтит.
Основни разновидности на икореномическия ексонатуритит са обектният
икореномически ексонатуритит* (object ecorenomic exonaturitite) (ексонату57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рититът на икореномическия обект) и системният икореномически ексонатуритит* (system ecorenomic exonaturitite) (ексонатурититът на икореномическата система). Вж. икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОПРЕДМЕТ* (ecorenomic exothing) [съкратено
от изразяващо-операционализиран (expressively-operationalized) икореномически предмет] (*) – общо понятие за икономически ексопредмет и икотехномически ексопредмет, които са негови разновидности (то е или икономически
ексопредмет, или икотехномически ексопредмет, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия предмет; някаква степен на операционализиране на понятието за икореномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икореномическата практика* (ecorenomic practice) (вж. икономическа практика) и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на
икореномическото изследване и икореномическото управление (economic
management /control/) (вж. икономическо управление); дадено равнище на преминаване от абстрактото към конкретното по отношение на икореномическия
предмет (вж. абстрактно в икономиката и конкретно в икономиката). Икореномическият ексопредмет е икореномическа категория* (ecorenomic category) (вж. икономическа категория) от най-висока степен на общност, която на
операционално равнище означава наличието на някаква икореномическа даденост, икореномическо обстоятелство, икореномически факт, икореномически
случай, икореномическо положение и т.н.; нещо, което има качествена и количествена икореномическа определеност (вж. икономическо качество и икономическо количество) и е представено по начин, който позволява да бъде качествено и количествено характеризиран; отделна част, единица от съществуващото в икореномиката, която е формализирана така, че могат да се определят
нейните качествени и количествени зависимости с останалите части и единици
на икореномиката и с икореномиката като цяло; предмет на формализирано
икореномическо изследване и на формализирано икореномическо управление.
Всяка съвкупност от икореномически ексопредмети, обединени чрез някакво
отношение, е нов икореномически ексопредмет, притежаващ едни или други
свойства. В своята общност икореномическите ексопредмети, разглеждани като ексопредметни икореномически променливи на някакъв формален език, образуват икореномическия ексоуниверсум* (ecorenomic exouniversum). Съвкупността от разновидности на икореномическия ексопредмет се разполага
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------както в обективната икореномическа действителност* (ecorenomic reality)
(вж. икономическа действителност) (в икореномическата реалност), така и в
икореномическото знание* (ecorenomic knowledge) (вж. икономическо знание), което е нейно научно отражение в човешкото и в общественото съзнание.
Значими примери за икореномически ексопредмети са икореномическият ексодиспозант (в т.ч. икореномическата ценност и икореномическата феност),
икореномическият ексоспецифант (в т.ч. икореномическият контив и икореномическият актив), икореномическият ексосустант (в т.ч. икореномическият субстат и икореномическият запас), както и други произтичащи от тях
или свързани с тях икореномически понятия.
Всеки икореномически ексопредмет е диалектически икореномически
ексопредмет* (dialectical ecorenomic exothing), което означава, че той се конституира, съществува и се променя съобразно със закономерностите на диалектиката. В това си качество икореномическият ексопредмет е битернатен икореномически ексопредмет* (biternatic ecorenomic exothing) [той е икореномически ексобитернат* (ecorenomic biternate) и притежава свойството на икореномическа ексобитернатност* (ecorenomic exobiternatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на вътрешно и външно в икономиката, които
са две страни на единния икореномически ексопредмет, различни по дълбочина и по значимост на неговите икореномически връзки* (ecorenomic connections) (вж. икономическа връзка и външно и вътрешно в икономиката). Във
взаимоотношенията помежду им вътрешната страна е определящата, а външната страна е решаващата (вж. определящо и решаващо в икономиката). Битерналният икореномически ексопредмет (респ. икореномическата ексобитерналност) има различни по общност и значимост проявления. По-долу се посочват две от най-значимите измежду тях.
Първо, икореномическият ексопредмет е хомеостатен икореномически
ексопредмет* (homeostatic ecorenomic exothing) [той е икореномически ексохомеостат* (ecorenomic exohomeostate) и притежава свойството на икореномическа ексохомеостатност* (ecorenomic exohomeostatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икореномическо количество (вж. икономическо количество) и икореномическо качество (вж. икономическо качество), които имат статута на проявление съответно на вътрешната (определящата) и на външната (решаващата) страна на предмета.
Второ, икореномическият ексопредмет е реалитатен икореномически
ексопредмет* (realitatic ecorenomic exothing) [той е икореномически ексореалитат и притежава свойството на икореномическа ексореалитатност*
59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecorenomic exorealitatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на
икореномическо естество (което е негова вътрешна реалност) и икореномическа даденост (която е негова външна реалност). Икореномическата ексореалитатност е съвместното наличие на икореномическа ексодиспозатност, икореномическа ексоспецифатност и икореномическа ексосустатност. Това означава, че всеки икореномически ексопредмет може едновременно да се е интерпретира като: (а) диспозатен икореномически ексопредмет* (disposatic
ecorenomic exothing) [той е икореномически ексодиспозат и притежава свойството на икореномическа ексодиспозатност* (ecorenomic exodisposatness)],
т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икореномическа същност (която е негова вътрешна определеност) и икореномическо явление (което е негова
външна определеност); (б) специфатен икореномически ексопредмет*
(specifatic ecorenomic exothing) [той е икореномически ексоспецифат и притежава свойството на икореномическа ексоспецифатност* (ecorenomic exospecifatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икореномическо
съдържание (което е негово вътрешно състояние) и икореномическа форма
(което е негово външно състояние); (в) сустатен икореномически ексопредмет* (sustatic ecorenomic exothing) [той е икореномически ексосустат и
притежава свойството на икореномическа ексосустатност* (ecorenomic exosustatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икореномическа
субстанция (което е негово вътрешно същество) и икореномическа суперстанта (което е негово външно същество) (вж. икореномически ексобитериорат).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОПРЕДМЕТ (ecorenomic exothing) (ки) – във:
битие на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление);
единна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинститит);
единна частична конституираност на икореномическия ексопредмет
(вж. икореномически ексоинститит);
икореномически ексопредмет;
конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинституит);
определеност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа
ексосъщност и икореномическо ексоявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------основа на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат);
предназначение на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически
ексосмисъл и икореномически ексосупсенс);
реалност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическо ексоестество и икореномическа ексодаденост);
съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж.
икореномически ексоинститутат);
състояние на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа ексосъдържание и икореномическа ексоформа);
същество /основание/ на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта);
частична конституираност на икореномическия ексопредмет (вж.
икореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинтат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТАНТ* (ecorenomic exorealitant), икореномически ексотристрант, (*) – общо понятие за икономически ексореалитант и икотехномически ексореалитант, които са негови разновидности (то е
или икономически ексореалитант, или икотехномически ексореалитант, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалитант; общо понятие за икореномическо ексоестество (икореномическа природа) и икореномическа ексодаденост (икореномическа фактуалност), които са негови разновидности и които
като двойка образуват икореномическия ексореалитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексореалитатна двустепенна икореномическа ексомонада). Тъй като икореномическото ексоестество е общо понятие за икореномическа ценностност, икореномически контив и икореномически субстат, а икореномическата ексодаденост е общо понятие за икореномическа феност, икореномически актив и икореномически запас, икореномическият ексореалитант е общо понятие за ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас в икореномиката и затова се
покрива с понятието за икореномически ексотристрант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТАТ* (ecorenomic exorealitate) (*) –
общо понятие за икономически ексореалитат и икотехномически ексореали61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тат, които са негови разновидности (то е или икономически ексореалитат,
или икотехномически ексореалитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалитат; двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е ексореалитатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномическо ексоестество и икореномическа ексодаденост, между които има
отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икореномически ексореалитат, т.е. като диалектическопротиворечиво ексоестество (който е негова вътрешна ексореалност) и
ексодаденост (който е негова външна ексореалност). Икореномическото
ексоестество е първично и определящо по отношение на икореномическата
ексодаденост; то едновременно е ексоестество на икореномическия
ексопредмет и естество на ексодадеността на икореномическия ексопредмет.
Икореномическата ексодаденост е вторична и решаваща по отношение на
икореномическото ексоестество; тя едновременно е ексодаденост на
икореномическия ексопредмет и даденост на ексоестеството на
икореномическия ексопредмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТ* (ecorenomic exorealitite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалитит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексореалитит и икотехномически ексореалитит, които са негови разновидности (то е или икономически ексореалитит, или икотехномически ексореалитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически
ексопредмет като цялостност от икореномическо ексоестество (което е вид
икореномически ексоинтуит) и икореномическа ексодаденост (която е вид
икореномически ексоекстуит), като цялостност на негова ексоестествена вътрешна (скрита) и ексодаденостна външна (разкрита) страна; ексореалититна
(частична) цялостна конституираност (ексореалититна вътрешноприсъща
и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или
още ексореалититна (частична) цялостна ексоикореномическа конституираност* (realititive partial entire exoecorenomic constitution /constitutivity/);
икореномическо ексоестество и икореномическа ексодаденост в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна реалност на икореномическия ексопредмет. Ексореалититът е общо понятие за икореномичес62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ексодиспозит, икореномически ексоспецифит и икореномически ексосустит. Той е разновидност е на икореномическия ексоконтуит. В границите на
икореномическия ексореалитит икореномическото ексоестество и икореномическата ексодаденост са относително различни ексореалититни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическото ексоестество
се снема в икореномическата ексодаденост: икореномическата ексодаденост е
икореномическото ексоестество в снет вид. Първопричината на икореномическата ексодаденост е скрита в икореномическото ексоестество, а икореномическото ексоестество [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическата ексодаденост [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в
икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексореалитит
са обектният икореномически ексореалитит* (object ecorenomic exorealitite) (ексореалититът на икореномическия обект) и системният икореномически ексореалитит* (system ecorenomic exorealitite) (ексореалититът на икореномическата система). Вж. икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТАНТ* (ecorenomic exorealititant)
(*) – общо понятие за икономически ексореалититант и икотехномически ексореалититант, които са негови разновидности (то е или икономически ексореалититант, или икотехномически ексореалититант, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалититант; общо понятие за икореномически ексонатуритат и икореномически ексофактитат, които са негови разновидности
и които като двойка образуват икореномическия ексореалититат (последният
в качеството му на двустепенна икореномическа ексодуада, в частност на ексореалититатна двустепенна икореномическа ексодуада).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТАТ* (ecorenomic exorealititate),
икореномически тристратификат, (*) – общо понятие за икономически ексореалититат и икотехномически ексореалититат, които са негови разновидности (то е или икономически ексореалититат, или икотехномически ексореалититат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалититат; двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически
63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------формат, така че е ексореалититатна двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексонатуритат
(последният от своя страна съставен от икореномическата ценностност, икореномическия контив и икореномическия субстат) и (б) икореномически ексофактитат (последният от своя страна съставен от икореномическата феност, икореномическия актив и икореномическия запас), между които (а) и (б)
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е
едностепенна икореномическа ексодуада). В това се качество икореномическият ексореалититат е едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (one-complex two-stage ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от шест елемента (ценностност, контив, субстат,
феност, актив и запас), всеки един от които е едносъставно икореномическо
ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексореалититат може да
се разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа ексомонада*
(two-complex two-stage ecorenomic exomonad) (вж. двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от два елемента (ексонатуритат и ексофактитат),
всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо ексопонятие. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексореалититат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство
на ексонатуритат (който е негова вътрешна ексореалност) и ексофактитат
(който е негова външна ексореалност). Икореномическият ексонатуритат е
първичен и определящ по отношение на икореномическия ексофактитат; той
едновременно е ексонатуритат на икореномическия ексопредмет и ексонатуритат на ексофактитата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият
ексофактитат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексонатуритат; той едновременно е ексофактитат на икореномическия ексопредмет
и ексофактитат на ексонатуритата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексореалититат се покрива с икореномическия ексотристратификат, тъй като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в първия случай като ексомонада от две едностепенни
ексодуади, а във втория – като ексотриада от три двустепенни ексомонади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТАТАТ* (ecorenomic exoexorealititatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалититатат; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексореалититатат и икотехномически ексореалититатат,
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------които са негови разновидности (то е или икономически ексореалититатат, или
икотехномически ексореалититатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически
ексонатуритат (който е вид икореномически ексоинтат) и икореномически
ексофактитат (който е вид икореномически ексоекстат), като цялостност на
негова ексонатуритатна вътрешна (скрита) и ексофактитатна външна (разкрита) страна; ексореалититататна (частична) цялостна конституираност
(ексореалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексореалититататна (частична) цялостна ексоикореномическа конституираност* [realititatative
(partial) entire exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически ексонатуритат и икореномически ексофактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на икореномическия ексопредмет. Ексореалититататът е съвкупност от понятията за икореномически ексодиспозит, икореномически ексоспецифит и икореномически сустит. Той е разновидност на икореномическия ексоконтат. В границите на
икореномическия ексореалититатат икореномическият ексонатуритат и икореномическият ексофактитат са относително различни реалититататни степени
(равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическият ексонатуритат се снема в икореномическия ексофактитат: икореномическият ексофактитат е икореномическия ексонатуритат в снет вид. Първопричината на
икореномическия ексофактитат е скрита в икореномическия ексонатуритат, а
икореномическият ексонатуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икореномическия ексофактитат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексореалититатат са обектният икореномически ексореалититатат* (object
ecorenomic exorealititatate (ексореалититататът на икореномическия обект) и
системният икореномически ексореалититатат* (system ecorenomic
exorealititatate) (ексореалититататът на икореномическата система). Вж. икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТАТИТ* (ecorenomic exorealititatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномичес65
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия реалититатит; общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически ексореалититатит и икотехномически ексореалититатит,
които са негови разновидности (то е или икономически ексореалититатит, или
икотехномически ексореалититатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически
ексонатуритит (който е вид икореномически ексоинтит) и икореномически
ексофактитит (който е вид икореномически ексоекстит), като цялостност на
негова ексонатурититна вътрешна (скрита) и ексофактититна външна (разкрита) страна; ексореалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (ексореалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексореалититатитна (частична и единна) цялостна ексоикореномическа конституираност* [realititatitive (partial and united) entire exoecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномически ексонатуритит и икореномически ексофактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна реалност на икореномическия ексопредмет. Ексореалититатитът е
единство на понятията за икореномически ексодиспозит, икореномически ексоспецифит и икореномически ексосустит. Той е разновидност на икореномическия ексоконтит. В границите на икореномическия ексореалититатит икореномическият ексонатуритит и икореномическият ексофактитит са относително различни ексореалититатитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecorenomic exothing). Икореномическият ексонатуритит се снема в икореномическия ексофактитит: икореномическият ексофактитит е икореномическия
ексонатуритит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексофактитит
е скрита в икореномическия ексонатуритит, а икореномическият ексонатуритит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексофактитит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия ексореалититатит са обектният
икореномически ексореалититатит* (object ecorenomic exorealititatite) (ексореалититатитът на икореномическия обект) и системният икореномически
ексореалититатит* (system ecorenomic exorealititatite) (ексореалититатитът
на икореномическата система).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Понятията, свързани с икореномическия ексореалититатит, са посочени
във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР ексореалитант

ИР ексоестество

ИР ексодаденост

ИР ексореалитат
ИР ексотристтификант

ИР ексотристант
ИР реалитит

ИР ексодиспозант, ИР
ексоспецифант и ИР
ексосустант

ИР ексосъщност, ИР
ексосъдърж.
и ИР ексосубстанция

ИР ексоявление, ИР
ексоформа и
ИР ексосуперстанта

ИР ексодиспозат, ИР
ексоспецифат и ИР
ексосустат

ИР ексодиспозит,
ИР ексоспецифит и
ИР ексосустит
ИР ексотристратификат

ИР ексотристрат
ИР ексореалититант

ИР ексонатуритат

ИР ексо
фактитат

ИР ексореалититат

ИР ексореалититатат
ИР ексореалититинт

ИР ексонатуритит

ИР ексофактитит

ИР ексореалититит
ИР ексотристратифитит

ИР тристрит
ИР ексореалититатит

Фиг. 1. Икореномически (ИР) ексореалититатит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТИНТ* (ecorenomic exorealititint)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
реалититинт; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексореалититинт и икотехномически ексореалититинт, които са негови разновидности (то е или икономически ексореалититинт, или икотехномически ексореалититинт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за икореномически ексонатуритит и икореномически ексофактитит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексореалититит (последният в качеството му на двустепенна
икореномическа ексомонада, в частност на ексореалитититна двустепенна
икореномическа ексомонада); общо понятие или за ексореалититинтна
(единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за ексореалититинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексореалититинт е разновидност на икореномическия ексоконант. Вж. икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТИТ* (ecorenomic exorealititit) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия реалититит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексореалититит и икотехномически ексореалититит, които са негови разновидности (то е или икономически ексореалититит, или икотехномически ексореалититит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна
икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексореалитититна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексонатуритит и
икореномически ексофактитит, между които има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икореномически реалититит, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексонатуритит [който е негова ексонатурититна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, ексонатурититна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и ексофактитит [който е негова ексофактититна единна частична външна (разкрита) конституираност, ексофактититна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексонатуритит е първичен и определящ по
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на икореномическия ексофактитит; той едновременно е ексонатуритит на икореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексофактитита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексофактитит е
вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексонатуритит; той
едновременно е ексофактитит на икореномическия ексопредмет и начин на
експлициране на ексонатуритита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексореалититит е разновидност на икореномическия ексоконат. Вж.
икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСЕНСТАТ* (ecorenomic exosenstate) (*) – общо понятие за икономически ексосенстат и икотехномически ексосенстат,
които са негови разновидности (то е или икономически ексосенстат, или икотехномически ексосенстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сенстат; вид едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосенстатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически
субстат и икореномическа ценностност, общо понятие за които е икореномическият ексосмисъл и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е
една от разновидностите на икореномическия ексонатуритат. Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икореномически ексосенстат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ценностност (която е
негова вътрешна определеност) и субстат (който е негово вътрешно същество).
Икореномическият субстат е първичен и определящ по отношение на икореномическата ценностност; той едновременно е субстат на икореномическия
ексопредмет и субстат на ценностността на икореномическия ексопредмет.
Икореномическата ценностност е вторичена и решаваща по отношение на
икореномическия субстат; тя е едновременно е ценностност на икореномическия ексопредмет и ценностност на субстата на икореномическия ексопредмет.
Вж. икореномически ексодисустификат.
Даден икореномически субстат (икореномическият субстат на даден икореномически ексопредмет) се опредметява [това е ексосенстационното икореномическо ексоопредметяване* (exosenstational ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една
икореномическа ценностност. С този преход по-вече невидимият и намиращ се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в по-голяма дълбочина икореномически субстат се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидима икореномическа ценностност. Това е ценностностно ексоопредметяване на икореномическия субстат,
което показва, че икореномическата ценностност непосредствено е субстатна
икореномическа ценностност, че то е непосредствена ценностност на своя
субстат. Обратната на ексосенстационното ексоопредметяване трансформация
(като ексосенстационното ексоразпредметяване на икореномическата ценностност в икореномически субстат) е ексосенстационното икореномическо ексоинтензиониране* (exosenstational ecorenomic exointensioning) (което е разновидност на икореномическото интензиониране изобщо). То е ексосенстационно ексоинтензиониране на икореномическата ценностност, което показва, че
икофаномическият субстат непосредствено е ценностностен икореномически субстат, че той е непосредствен субстат на своето ценностност.
Количеството на субстата SS на икореномическия ексопредмет като субстат на дадено ценностност в границите на икореномическия ексосенстат се означава като ексосенстатно-общ икореномически субстат* (exosenstaticallytotal ecorenomic substatum) TSS. Функцията, която моделира ексосенстационното икореномическо ексоинтензиониране, е
TSS = TSS( WO),

където WO е количеството на икореномическата ценностност. Тя е функция
на ексосенстационното, значи и на субстатното ексоинтензиониране на икореномическата ценностност, и наред с това е функция на ексосенстатно-общия
икореномически субстат. От нея се извежда пределният субстат на икореномическата ценностност* (marginal substatum of the ecorenomic worthness),
която е първата производна
MSS wo ( WO) =

d TSS( WO)
d WO

на функцията на ексосенстатно-общия икореномически субстат.
В зависимост от икореномическата природа на субстата и ценностността
се разграничават (1) ускорено ексосенстационното икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exosenstational ecorenomic exointensioning) и забавено ексосенстационното икореномическо ексоинтензиониране* (delayed
exosenstational ecorenomic exointensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ускореното ексосенстационно икореномическо ексоинтензиониране
се дължи на действието на закона за нарастващия пределен субстат на
икореномическата ценностност* (law of the marginal substatum increasing of
the ecorenomic worthness). Законът за нарастващия пределен субстат е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения субстат при нарастване на равнището на икореномическата ценностност. Според този закон с
нарастването на количеството на икореномическата ценностност (при постоянни други условия) нейният ексосенстатно-общ икореномически субстат се
увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейният пределен субстат нараства,
което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на ценностността изисква изчерпването на все по-големи порции от субстата. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата ценностност тя става
все по-ефективна в представляването на икореномическия си субстат.
Забавеното ексосенстационно икореномическо ексоинтензиониране се
дължи на действието на закона за намаляващия пределен субстат на икореномическата ценностност* (law of the marginal substatum decreasing of the
ecorenomic worthness). Законът за намаляващият пределен субстат е друг израз
на забавеното насищане при изчерпането на дадения субстат при нарастване на равнището на ценностността. Според този закон с нарастването на количеството на икореномическата ценностност (при постоянни други условия)
нейният ексосенстатно-общ икореномически субстат се увеличава с намаляващи темпове, т.е. нейният пределен субстат намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други условия
всяка следваща единица прираст на ценностността изисква изчерпването на
все по-малки порции от икореномическия субстат. При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата ценностност тя става все понеефективна в представляването на икореномическия си субстат.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексосенстат*
(individual ecorenomic exosenstate), фирмен икореномически ексосенстат*
(firm ecorenomic exosenstate), обществен икореномически ексосенстат* (social ecorenomic exosenstate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически ексосенстат* (microecorenomic
exosenstate),
мезоикореномически
ексосенстат*
макроикореномически
ексосенстат*
(mesoecorenomic
exosenstate),
(macroecorenomic exosenstate).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСЕНСТИТ* (ecorenomic exosenstite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на (икономическа алтернатива между) икореномическия сенстит; общо понятие за икономически ексосенстит и икотехномически ексосенстит, които са негови разновидности (то е
или икономически ексосенстит, или икотехномически ексосенстит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като
единство от икореномическа ексосъщност и икореномическа ексосубстанция
(които са видове икореномически ексоинститутити), негова ексосенситна
вътрешна (скрита) страна; ексосенститна (частична и единна) вътрешна
конституираност (ексосенститна вътрешноприсъща конституираност) на
икореномическия ексопредмет или още ексосенститна (частична и единна)
вътрешна ексоикореномическа конституираност* [senstitive (partial and
united) internal exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа ексосъщност (като вътрешна определеност) и икореномическа ексосубстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две вътрешни икореномически страни на икореномическото предназначение,
които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно
предназначение на икореномическия ексопредмет. Ексосенститът е разновидност на икореномическия ексоинтит. Основни разновидности на икореномическия ексосенстит са обектният икореномически ексосенстит* (object
ecorenomic exosenstite) (ексосенститът на икореномическия обект) и системният икореномически ексосенстит* (system ecorenomic exosenstite) (ексосенститът на икореномическата система). Вж. икореномически ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСМИСЪЛ* (ecorenomic exosense /exomeaning/)
(*) – общо понятие за икономически ексосмисъл и икотехномически ексосмисъл, които са негови разновидности (то е или икономически ексосмисъл, или
икотехномически ексосмисъл, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
смисъл; вътрешно предназначение (вътрешно-присъщо предназначение) на
икореномическия ексопредмет) [или още вътрешно ексоикореномическо
предназначение* (internal exoecorenomic meaning /designation/)]; смисъл на
икореномическия ексопредмет; общо понятие за икореномически субстат и
икореномическа ценностност: икореномическият субстат и икореномическата
ценностност са двете основни разновидности на икореномическия ексосмисъл.
Последният представлява или икореномически субстат, или икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностност. В рамките на икореномическия ексосмисъл икореномическият
субстат играе ролята на определящата страна, а икореномическата ценностност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Начинът на постигане на икореномическия ексосмисъл е икореномическият
ексосупсенс (икореномическата ексофеносуперстанта). Икореномическият
ексосмисъл и икореномическият ексосупсенс са категории на предназначението на икореномическия ексопредмет* (meaning /designation/ of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това предназначение. Икореномическият ексосмисъл се
снема в икореномическия ексосупсенс: икореномическият ексосупсенс е икореномическият ексосмисъл в снет вид. Икореномическият ексосупсенс е скрит
в икореномическия ексосмисъл, а икореномическият ексосмисъл [който е първичното (примитивното) и определящото предназначение на икореномическия
ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексосупсенс [който е вторичното (производното) и решаващото предназначение на икореномическия ексопредмет].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСМИСЪЛ (ecorenomic exosense /exomeaning/)
(ки) – във:
икореномически ексосмисъл;
икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСМИСЪЛ И ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНС* (ecorenomic exosense /exomeaning/ and ecorenomic exosupsense)
(*) – икореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на икономиката и на икореномическото познание* (economic
cognition) (вж. икономическо познание), валидизиращи по определен начин
икореномическото ексоестество и икореномическата ексодаденост. Върху
взаимоотношението между икореномическия ексосмисъл и икореномическия
ексосупсенс (то е диалектическо-противоречиво) възниква строго подредена
съвкупност от понятия на методологията на икореномическата теория (като
диалектически понятия) в контекста на икореномическото предназначение
(ecorenomic purpose), чрез които целево се обосновава и реализира икореномическата ингредиентност за потребностите на конституирането, класифицирането и обяснението на икореномическите системи* (economic systems)
(вж. икономическа систем). Най-общо, икореномическият ексосмисъл и икореномическият ексосупсенс се съотнасят помежду си като вътрешна и външна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна (като вътрешни и външни характеристики) на предназначението на
икореномическите ексопредмети. Икореномическият ексосмисъл се снема в
икореномическия ексосупсенс: икореномическият ексосупсенс е икореномическия ексосмисъл в снет вид. Във взаимоотношението между икореномическия ексосмисъл и икореномическия ексосупсенс икореномическият ексосмисъл играе ролята на определящата страна, а икореномическият ексосупсенс –
на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият ексосмисъл и икореномическият ексосупсенс могат да образуват
многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа система
като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически ексосмисъл по отношение на следващото равнище и на икореномически ексосупсенс по отношение на предходното равнище.
Икореномическият ексосмисъл е вътрешното предназначение на икореномическия ексопредмет Той е общо понятие за икореномическа ценностност и икореномически субстат: икореномическата ценностност и икореномическият субстат са двете основни разновидности на икореномическия ексосмисъл. Последният представлява или икореномическа ценностност, или
икореномически субстат. От своя страна икореномическият ексосупсенс е
външното предназначение (външно-представеното предназначение) на икореномическия ексопредмет, неговият експлицитен израз. Той е начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икореномическия ексосмисъл. Икореномическият ексосупсенс е общо понятие за икореномическа феност и икореномически запас: икореномическата феност и икореномическият запас са двете основни разновидности на икореномическия ексосупсенс. Последният представлява или икореномическа феност, или икореномически запас. От това следва, че зависимостта между икореномическия ексосмисъл и икореномическия ексосупсенс има две разновидности: зависимост
между икореномическата ценностност и икореномическата феност или зависимост между икореномическия субстат и икореномическия запас.
а. Икореномическа ценностност и икореномическа феност
Икореномическата ценностност е вътрешната определеност на икореномическия ексопредмет. Икореномическата ценностност е непосредствено
неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икореномиката,
която обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима, открита) посредством икореномическата феност. Икореномическата ценностност се разкрива чрез икореномическата феност. Икореномическата феност е външната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определеност на икореномическата ценностност. Икореномическата феност е
непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в
икореномиката и наред с това е опосредствено изразяваща ценностнностната
икореномическа определеност. Икореномическата феност е начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икореномическата ценностност.
Икореномическата ценностност и икореномическата феност са категории
на определеността на икореномическите ексопредмети, като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност.
Икореномическата ценностност се снема в икореномическата феност: икореномическата феност е икореномическата ценностност в снет вид. В по-общ
план икореномическата ценностност и икореномическата феност могат да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа
система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята
на икореномическа ценностност по отношение на следващото равнище и на
икореномическа феност по отношение на предходното равнище. Икореномическата ценностност е скрита в икореномическата феност, но тя е става познаваема чрез познаването на икореномическата феност. Затова постигането на
икореномическата ценностност чрез изучаването на икореномическата феност
е задача на икореномическата наука.
Във взаимоотношението между икореномическата ценностност и икореномическата феност икореномическата ценностност играе ролята на определящата страна, а икореномическата феност – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богато икореномическата феност
е феност на икореномическата ценностност, а икореномическата ценностност
се изразява от икореномическата си феност. Икореномическата феност е побогата от икореномическата ценностност, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икореномическата ценностност, на същностните връзки на
икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Макар и по-богати икореномическите фености са по-консервативни, докато икореномическата ценностност е подинамична. Затова теоретичното познание на икореномическата ценностност е
свързано с разкриването на законите на развитието на обекта, на икореномическите закони* (economic laws) (вж. икономически закон).
б. Икореномически субстат и икореномически запас
Икореномическият субстат е вътрешното същество на икореномическия ексопредмет. Икореномическият субстат е непосредствено неизразимо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(непосредствено невидимо, скрито) същество в икореномиката, което обаче е
опосредствано изразимо (опосредствано видимо, открито) посредством икореномическия запас. Икореномическият субстат се разкрива чрез икореномическия запас. Икореномическият запас е външното същество на икореномическия субстат. Икореномическият запас е непосредствено изразимо (непосредствено видимо, открито) същество в икореномиката и наред с това е опосредствено изразяващо субстанциалното икореномическо същество. Икореномическият запас е начинът на реализиране на икореномическия субстат.
Икореномическият субстат и икореномическият запас са категории на
съществото на икореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическият субстат се снема в икореномическия запас: икореномическият запас е
икореномическият субстат в снет вид. В по-общ план икореномическият субстат и икореномическият запас могат да образуват многоравнищна икономика
(респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически субстат по отношение на следващото равнище и на икореномически запас по отношение на
предходното равнище. Икореномическият субстат е скрит в икореномическия
запас, но той става познаваема чрез познаването на икореномическия запас.
Затова постигането на икореномическия субстат чрез изучаването на икореномическия запас е задача на икореномическата наука.
Във взаимоотношението между икореномическият субстат и икореномическия запас икореномическият субстат играе ролята на определящата страна,
а икореномическият запас – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богат икореномическият запас е запас на икореномическия си субстат, а икореномическият субстат се изразява от икореномическия си запас. Икореномическият запас е по-богат от икореномическия субстат, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икореномическия
субстат, на субстанциалните връзки на икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на
обекта. Макар и по-богати икореномическите запаси са по-консервативни, докато икореномическият субстат е по-динамичен.

в. Зависимости между разновидностите на икореномическия ексосмисъл и на икореномическия ексосупсенс
Между икореномическия субстат и икореномическия запас, от една страна, и икореномическата ценностност и икореномическата феност, от друга (в
77

1490

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------качеството им на разновидности на икореномическия ексосмисъл и на икореномическия ексосупсенс), съществуват определени зависимости, което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при
тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности. Поспециално, както икореномическият субстат, така и икореномическият запас
(всеки поотделно) могат да имат както същност (ценностност като тяхна вътрешна определеност), така и явление (феност като тяхна външна определеност
и начин на изразяване на тяхната същност). В този смисъл по отношение на
икореномическата субстат се конституират (1) субстатна икореномическа
същност* (substatum ecorenomic essence) [същност на икореномическата субстат; икореномически ессубстат* (ecorenomic essubstatum)], което е вътрешната определеност на икореномическия субстат, и (2) субстатна икореномическа феност* (substatum ecorenomic pheness) [феност на икореномическия субстат; икореномически феносубстат* (ecorenomic phenosubstatum)], което е начинът на изразяване на същността на икореномическия субстат. От своя страна, по отношение на икореномическия запас се конституират (1) запасова
икореномическа същност* (stock ecorenomic essence) [същност на икореномическия запас; икореномически есзапас* (ecorenomic esstock)], което е вътрешната определеност на икореномическия запас, и (2) запасова икореномическа феност* (stock ecorenomic pheness) [феност на икореномическия запас;
икореномически фенозапас* (ecorenomic phenostock)], което е начинът на
изразяване на същността на икореномическия запас. Вж. икореномически
смисъл и икореномически супсенс.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИДИСПОЗИТ* (ecorenomic exospecidisposite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТАНТ* (ecorenomic exospecisustant), икореномически ексосустрант, (*) – общо понятие за икономически ексоспецисустант и икотехномически ексоспецисустант, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоспецисустант, или икотехномически ексоспецисустант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустант; общо понятие за икореномически ексоспецифант и икореномически
ексосустант, които са негови разновидности и които като двойка образуват
икореномическия ексоспецисустат (последният в качеството му на едностепенна икореномическа ексодуада, в частност на ексоспецисустатна едносте78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пенна икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икореномически ексотристрант. Тъй като икореномическият ексоспецифант е общо
понятие за икореномически контив и икореномическе актив, а икореномическият ексосустант е общо понятие за икореномически субстат и икореномически запас, икореномическият ексоспецисустант е общо понятие за контив, актив, субстат и запас в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически ексосустрант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСПЕЦИСУСТАТ*
(ecorenomic
exospecisustate) (*) – общо понятие за икономически ексоспецисустат и икотехномически ексоспецисустат, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоспецисустат, или икотехномически ексоспецисустат, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустант; операционален начин
за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустат; едностепенна
икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат,
така че е ексоспецисустатна едностепенна икореномическа ексодуада),
състояща се от взаимодействащи си икореномически ексоспецифант и икореномически ексосустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икореномически ексотристрат. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексоспецисустат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоспецифант
(който е негово ексодиспецифатно състояние) и ексосустант (който е негово
ексодиспецифатно същество). Икореномическият ексосустант е първичен и
определящ по отношение на икореномическия ексоспецифант; той едновременно е ексосустант на икореномическия ексопредмет и ексосустант на ексоспецифанта на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоспецифант е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексосустант;
той едновременно е ексоспецифант на икореномическия ексопредмет и ексоспецифант на ексосустанта на икореномическия ексопредмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИТ* (ecorenomic exospecisustite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
специсустит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексоспецисустит и икотехномически ексоспецисустит, които са негови
разновидности (то е или икономически ексоспецисустит, или икотехномически
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоспецисустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство
на икореномическия ексоспецифант и икореномическия ексосустант и затова
е едностепенна икореномическа ексомонада, в частност – ексоспецисуститна
едностепенна икореномическа ексомонада. Тъй като икореномическият ексоспецифант е общо понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, а икореномическият ексосустант е общо понятие за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта, икореномическият ексоспецисустит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият ексоспецисустит е разновидност на икореномическия ексоконфант.
Вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент и икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (ecorenomic exospecisustificant) (*) – общо понятие за икономически ексоспецисустификант и
икотехномически ексоспецисустификант, които са негови разновидности (то
е или икономически ексоспецисустификант, или икотехномически ексоспецисустификант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустант;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустификант; общо понятие за икореномически ексоспецифат (същото като
икореномически ексоспецификат) и икореномически ексосустат (същото като
икореномически ексосустификат), които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия ексоспецисустификат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексодуада, в частност на ексоспецисустификатна двустепенна икореномическа ексодуада). Разновидност
е на понятието за икореномически ексотристратификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИФИКАТ* (ecorenomic exospecisustificate), икореномически ексосустратат, (*) – общо понятие за икономически ексоспецисустификат и икотехномически ексоспецисустификат, които
са негови разновидности (то е или икономически ексоспецисустификат, или
икотехномически ексоспецисустификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустификат; двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоспецисустификатна двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексоспецифат (същото като икореномически ек80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------соспецификат и от своя страна съставен от икореномически контив и икореномически актив) и (б) икореномически ексосустат (същото като икореномически ексосустификат и от своя страна съставен от икореномическата субстат и икореномически запас), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж.определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е двустепенна икореномическа
ексомонада) (вж. фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В това се качество икореномическият
ексоспецисустификат е едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (one-complex two-stage ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (контив, актив, субстат и
запас), всеки един от които е едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексоспецисустификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икореномическа ексодуада* (twocomplex one-stage ecorenomic exoduad) (вж. едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от два елемента (ексоспецифат и ексосустат), всеки един
от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо ексопонятие. Икореномическият ексоспецисустификат е разновидност на понятието за икореномически ексотристратификат. Всеки икореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икореномически ексоспецисустификат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексосустат (който е негово ексоспецисустификатно същество) и ексоспецифат (който е негово ексоспецисустификатно
състояние). Икореномическият ексосустат е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексоспецифат; той едновременно е ексосустат на
икореномическия ексопредмет и ексосустат на ексоспецифата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоспецифат е вторичен и решаващ
по отношение на икореномическия ексосустат; той едновременно е ексоспецифат на икореномическия ексопредмет и ексоспецифат на ексосустата на
икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексоспецисустификат се
покрива с икореномическия ексосустратат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в първия случай като дуада от две двустепенни ексомонади, а във втория – като монада от
две едностепенни ексодуади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икорен. ексосустрант

Икореномич.
ексосустрат

Икореномич. ексосубстрат

Икорен.
ексосуперстрат

Икорен.
ексоспецифант

Икореномически
контив

Икореномически
актив

Икорен.
ексоспецифат

Икореномич. ексосустант

Икореномически
субстат

Икореномически
запас

Икореномич. ексосустат

Икорен. ексоспецисустант

Икорен. ексоспецисустат

Икорен. ексосустратант

Икорен.
ексосубстратат

Икорен.
ексосуперстратат

Икореном. ексоспецисустификант

Икорен. ексоспецисустификат
Икореном.
ексосустратат

Фиг. 1. Икореномически ексоспецисустификат (ексоспецисустификатна двустепенна
икореномическа ексодуада; икореномически ексосустратат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic exospecisustifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специсустифитит; общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексоспецисустифитит и икотехномически ексоспецисустифитит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоспецисустифитит, или икотехномически ексоспецисустифитит, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия ексоспецифат и икореномическия ексосустат (като двойки от икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа и от икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта) [той е двойка от (1) единството на
икореномическото ексосъдържание и икореномическата ексосубстанция и (2)
единството на икореномическата ексоформа и икореномическата ексосуперс82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танта и затова е двустепенна икореномическа ексомонада, в частност ексоспецисустифититна двустепенна икореномическа ексомонада]. Икореномическият ексоспецисустифитит е разновидност на икореномическия ексоконфикант. Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФЕНОМЕН* (ecorenomic exospeciphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФАНТ* (ecorenomic exospecifant) (*) –
общо понятие за икономически ексоспецифант и икотехномически ексоспецифант, които са негови разновидности (то е или икономически ексоспецифант,
или икотехномически ексоспецифант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специфант; общо понятие за икореномически контив и икореномически
актив, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексоспецифат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада и същото като икореномически ексоспецификат). Икореномическият ексоспецифант е една от разновидностите на икореномическия
ексодиспецифант и на икореномическия ексоспецисустант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФАТ* (ecorenomic exospecifate) (*) –
общо понятие за икономически ексоспецифат и икотехномически ексоспецифат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоспецифат,
или икотехномически ексоспецифат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специфат; вид двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икореномически ексоспецификат, така че е ексоспецифатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически контив и икореномически актив, общо понятие за които е икореномическият ексоспецифант и
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите
на икореномическия ексодиспецификант и на икореномическия ексоспецисустификант. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като
икореномически ексоспецифат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на контив (което е негово ексоспецифатно вътрешно състояние) и актив
(която е негова ексоспецифатно външно състояние). Икореномическият контив
е първично и определящо по отношение на икореномическия актив; то еднов83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ременно е контив на икореномическия ексопредмет и контив на актива на икореномическия ексопредмет. Икореномическият актив е вторичен и решаващ по
отношение на икореномическия контив; той едновременно е актив на икореномическия ексопредмет и актив на контива на икореномическия ексопредмет.
Икореномическият актив е начинът на същестуването на икореномическия
контиве. Вж. икореномически ексобитериорат.
Даден икореномически контив може да се опредмети [това е ексоспецифичностно
икореномическо
ексоопредметяване*
(exospecificitical
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic exoobjectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в един или в повече от един взаимодействащи си икореномически активи от определен тип, като разпределя своя обем между тях (контивът и всяки от активите имат своя измерителна единица). Това е активово ексоопредметяване на икореномическия контив, което показва, че икореномическият актив непосредствено е контивен икореномически актив, че той е
непосредствено актив на своя контив. Когато ексоопредеметяването се извършва в един актив, то е едноактивово ексоспецифичностно икореномическо
ексоопредметяване* (one-assets exospecificitical ecorenomic exoobjectification),
в два актива – двуактивово ексоспецифичностно икореномическо ексоопредметяване* (two-assets exospecificitical ecorenomic exoobjectification), в три
актива – триактивово ексоспецифичностно икореномическо ексоопредметяване* (tree-assets exospecificitical ecorenomic exoobjectification), в повече от
три актива – многоактивово ексоспецифичностно икореномическо ексоопредметяване* (multiassets exospecificitical ecorenomic exoobjectification). С
прехода от контива към активите един и същ по величина (невидим и намиращ
се в дълбочина) икореномически актив се трансформира (вж. икономическо
преобразование) в един или повече от един по-близки до видимостта икореномически активи. Обратната на ексоспецифичностното ексоопредметяване
трансформация (като ексоспецифичностно ексоразпредметяване на икореномическите активи в икореномически контив) е ексоспецифичностното икореномическо ексоинтензиониране* (exospecificitical ecorenomic exointensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic
exointensioning) изобщо) (вж. икономическо интензиониране)]. То е контивно
ексоинтензиониране на икореномическия актив (респ. активи), което показва,
че икореномическият контив непосредствено е активов икореномически
контив, че той е непосредствен контив на своя актив. При един актив ексоинтензионирането е едноактивово ексоспецифичностно икореномическо ексо84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интензиониране* (one-assets exospecificitical ecorenomic exointensioning), при
два актива – двуактивово ексоспецифичностно икореномическо ексоинтензиониране* (two-assets exospecificitical ecorenomic exointensioning), при три
актива – триактивово ексоспецифичностно икореномическо ексоинтензиониране* (tree-assets exospecificitical ecorenomic exointensioning), при повече от
три актива – многоактивово ексоспецифичностно икореномическо ексоинтензиониране* (multiassets exospecificitical ecorenomic exointensioning).
Контивът CS на икореномическия ексопредмет е общ контив на активите
в границите на икореномическия ексоспецифат и затова се означава като ексоспецифатно-общ
икореномически
контив*
(exospecifatically-total
ecorenomic conassets) TCS . Функцията, която моделира едноактивовото ексоспецифичностно икореномическо ексоинтензиониране, е
TCS = TCS(AS),

където AS е икореномическият актив. Тя е функция на ексоспецифичностното, значи и на контивното ексоинтензиониране на икореномическия актив, и
наред с това е функция на ексоспецифатно-общия контив. От нея се извежда
пределният контив на икореномическия актив * (marginal conassets of the
ecorenomic assets), който е първата производна
MCSas (AS) =

∂TCS(AS)
∂ AS

на функцията на ексоспецифатно-общия контив.
Функцията, която моделира двуактивовото ексоспецифичностно икореномическо ексоинтензиониране, т.е. функцията на ексоспецифатно-общия
контив е
TCS = TCS(AS1 , AS2 ),

където AS1 е първият икореномически актив, а AS2 е вторият актив (тук TCS
е общ контив на първия и втория актив). Тя е функция на ексоспецифичностното, значи и на контивното ексоинтензиониране на икореномическите активи,
в т.ч. на контивовото ексоинтензиониране на първия и това на втория актив.
От нея се извеждат пределният контив на първия икореномически актив*
(marginal conassets of the first ecorenomic assets)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MCSas1 (AS1 , AS2 ) =

∂ TCS(AS1 , AS2 )
∂ AS1

и пределният контив на втория икореномически актов* (marginal conassets
of the second ecorenomic assets)
MCSas2 (AS1 , AS2 ) =

∂ TCS(AS1 , AS2 )
∂ AS2

Те са първи частни производни на функцията на ексоспецифатно-общия контив. Обемът на един и същи икореномически контив може да се прояви в различни комбинации от обемите на първия и втория актив. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексоспецифатно-общия контив съществува заместване между първия и втория актив, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез ексоспецифатната крива на
безразличието на икореномическия контив* (exospecifatic indifference curve
of the ecorenomic conassets) ICCS- ESPE (фиг. 1).
Количество на втория
икореномически актив

AS2
ICCS- ESPE

AS1

0

Количество на първия
икореномически актив
Фиг. 1. Изпъкнала ексоспецифатна крива на
безразличието на икореномическия контив

Функцията на ексоспецифатно-общия икореномически контив
TCS = TCS(AS1 , AS2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не се променя с движението на точка по ексоспецифатната (ексоспецификатната) крива на безразличието на икореномическия контив ICCS- ESPE . Затова
уравнението на кривата ICCS- ESPE при дадено постоянно равнище на ексоспецифатно-общия икореномически контив е
TCS(AS1 , AS2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите активи, имащи посочения еднакъв (постоянен) ексоспецифатно-общ икореномически контив
TCS(AS1 , AS2 ) = const.

С движението на точка по ексоспецифатната крива на безразличието на икореномическия контив ICCS- ESPE , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на първия и втория икореномически актив се променят в противоположна посока като увеличаването на единия
замества намаляването на другия. Положението, че един и същи контив може
да съответства на различни комбинации на активите обаче не означава, че при
използване на тези активи се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата актива (d AS1 , d AS2 )
(т.е. при движение на точка по ексоспецифатната крива на безразличието на
икореномическия контив ICCS- ESPE ) прирастът на функцията на ексоспецифатно-общия икореномически контив е нейният пълен диференциал
d TCS(AS1 , AS2 ) =

= MCSas1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MCSas2 (AS1 , AS2 )d AS2

или, което е същото,
d TCS(AS1 , AS2 ) =

=

∂ TCS(AS1 , AS2 )
∂ AS1

d AS1 +

∂ TCS(AS1 , AS2 )
∂ AS2

d AS2 .

Когато измененията в количествата на двата икореномически актива се
извършват в рамките на дадена ексоспецифатна крива на безразличието на
87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия контив, диференциалният прираст на функцията на ексоспецифатно-общия контив е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестото на двата актива запазва непроменено тяхния ексоспецифатно-общ контив:
d TCS(AS1 , AS2 ) =

= MCSas1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MCSas2 (AS1 , AS2 )d AS2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като контивно-еквивалентно заместване на икореномическите активи* (conassetly-equivalent substitution of
the ecorenomic assets). То е контивно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на ексоспецифатно-общия икореномически контив
MCSas1 (AS1 , AS2 )d AS1 и MCSas1 (AS1 , AS2 )d AS1

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексоспецифатно-общия контив, по отношение на което се конституира ексоспецифатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на контивно-еквивалентното
заместване на икореномическите активи* (marginal rate of the conassetlyequivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic conassets)
MRCSSas12 =
=−

d AS2

=−

d AS1

MCSas1 (AS1 , AS2 )

=

MCSas2 (AS1 , AS2 )

∂ TCS(AS1 , AS2 ) ∂ TCS(AS1 , AS2 )
:
.
∂ AS1
∂ AS2

[

]

Тя е отрицателна величина MRCOSas12 < 0 и е равна на отношението

d AS2

d AS1
между двата диференциални прираста на количествата на активи (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MCSas1 (AS1 , AS2 )
MCSas2 (AS1 , AS2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните коннтиви на двете форми. Пределната норма MRCSSas12
показва към определена точка от ексоспецифатната крива на безразличието на
икореномическия контив ICCS- ESPE с колко единици трябва да се намали обемът на втория актив, което да позволи да се увеличи обемът на първия актив с
една единица, така че тяхният ексоспецифатно-общият контив да остане постоянна величина.
Функцията на ексоспецифатно-общия икореномически контив е
TCS = TCS(AS1 , AS2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия контив на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic conassets) H (CS) as12 , която се състои от тези втори производни
и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (CS) as12

 ∂ 2 TCS(AS1 , AS2 ) ∂ 2 TCS(AS1 , AS2 ) 


,
2


∂ AS1∂ AS2
∂ AS1
= 2
 > 0.
2
∂
∂
TCS
(
AS
,
AS
)
TCS
(
AS
,
AS
)

1
2
1
2 
,


∂ AS2 ∂ AS1
∂ AS22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (CO) fo12 елементи
с положителни значения
∂ 2 TCS(AS1 , AS2 )
∂ AS12

> 0,

∂ 2 TCS(AS1 , AS2 )
∂ AS22

>0

показват, че пределният контив на даден икореномически актив се увеличава с
неговото (на актива) нарастване. Това е законът за нарастващия пределен
контив на икореномическия актив* (law of the marginal conassets increasing
of ecorenomic assets). Законът за нарастващия пределен икореномически контив е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения контив при нарастване на равнището на актив. Според този закон с нарастването
на количеството на даден икореномически актив (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите активи) нейният ексоспецифатно-общ
икореномически контив се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговият
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределен контив нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория икореномически актив, всяка
следваща единица прираст на първия икореномически актив изисква изчерпването на все по-големи порции от икореномическия контив, както и при постоянно равнище на първия актив, всяка следваща единица прираст на втория
актив също изисква изчерпването на все по-големи порции от контива. Законът за нарастващия пределен контив на икореномическия актив е валиден за
всеки произволен брой на икореномическите активи на икореномическия контив, в т.ч. и при единствен актив. Принципно положение е, че с разрастването
на икореномическия икореномически актив той става все по-ефективен в представляването на икореномическия си контив, което показва че ексоспецифичностното икореномическо ексоинтензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексоспецифат*
(individual ecorenomic exospecifate), фирмен икореномически ексоспецифат*
(firm ecorenomic exospecifate), обществен икореномически ексоспецифат*
(social ecorenomic exospecifate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически ексоспецифат* (microecorenomic
exospecifate),
мезоикореномически
ексоспецифат*
(mesoecorenomic specifate), макроикореномически ексоспецифат* (macroecorenomic exospecifate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exospecifite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия специфит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексоспецифит и икотехномически ексоспецифит, които са негови разновидности (то е или икономически ексоспецифит, или икотехномически ексоспецифит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически
ексопредмет като цялостност от икореномическо ексосъдържание (което е вид
икореномически ексоинститутит) и икореномическа ексоформа (която е вид
икореномически ексоексститутит), като цялостност на негова ексосъдържателна вътрешна (скрита) и ексоформална външна (разкрита) страна; ексоспецифитна цялостна конституираност (ексоспецифитна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или
още ексоспецифитна единична цялостна ексоикореномическа конституираност* (specifitive single entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа в тяхното вътреш90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно състояние на икореномическия
ексопредмет. Разновидност е на икореномическия ексоконститутит. В границите на икореномическия ексоспецифит ексоикореномическото съдържание и
ексоикореномическата форма са относително различни ексоспецифитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическото ексосъдържание се снема в икореномическата ексоформа: икореномическата ексоформа е икореномическото ексосъдържание в снет вид. Първопричината на
икореномическата ексоформа е скрита в икореномическото ексосъдържание, а
икореномическото ексосъдържание [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икореномическата ексоформа [която е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексоспецифит са обектният икореномически ексоспецифит* (object ecorenomic
exospecifite) (ексоспецифитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексоспецифит* (system ecorenomic exospecifite) (ексоспецифитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСДИСПОЗИТ* (ecorenomic exoubsdisposite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exosubsspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ* (ecorenomic exosubstratum) (*) –
общо понятие за икономически ексосубстрат и икотехномически ексосубстрат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосубстрат, или
икотехномически ексосубстрат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
субстрат; вътрешна основа (вътрешно-присъща основа) на икореномическия
ексопредмет [или още вътрешна ексоикореномическа основа* (internal
exoecorenomic base)]; субстрат на икореномическия ексопредмет; общо понятие за икореномически субстат и икореномически контив: икореномическият
субстат и икореномическият контив са двете основни разновидности на икореномическия ексосубстрат. Последният представлява или икореномически субстат, или икореномически контив. В рамките на икореномическия ексосубст91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рат икореномическият субстат играе ролята на определящата страна, а икореномическият контив – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Начинът на осъществяване на икореномическия ексосубстрат е икореномическият ексосуперстрат (икореномическата ексосупформа).
Икореномическият ексосубстрат и икореномическият ексосуперстрат са категории на основата на икореномическия ексопредмет* (base of the ecorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази основа. Икореномическият ексосубстрат се снема в икореномическия ексосуперстрат: икореномическият ексосуперстрат е икореномическият
ексосубстрат в снет вид. Икореномическият ексосуперстрат е скрит в икореномическия ексосубстрат, а икореномическият уксосубстрат [който е първичната (примитивната) и определящата основа на икореномическия ексопредмет]
се разкрива чрез икореномическия ексосуперстрат [който е вторичната (производната) и решаващата основа на икореномическия ексопредмет].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ (ecorenomic exosubstratum) (ки) –
във:
икореномически ексосубстрат;
икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ И ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТ* (ecorenomic exosubstratum and ecorenomic exosuperstratum) (*) – икореномически категории от висока степен на общност, отразяващи
общи форми на икореномиката и на икореномическото познание* (economic
cognition) (вж. икономическо познание), валидизиращи по определен начин
икореномическото ексоестество и икореномическата ексодаденост. Върху
взаимоотношението между икореномическия ексосубстрат и икореномическия
суперстрат (то е диалектическо-противоречиво) възниква строго подредена
съвкупност от понятия на методологията на икореномическата теория (като
диалектически понятия) в контекста на икореномическата основа (ecorenomic
basic), чрез които базово се обосновава и реализира икореномическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на
икореномическите системи* (ecorenomic systems) (вж. икономическа система). Най-общо, икореномическия ексосубстрат и икореномическия ексосуперстрат се съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни
и външни характеристики) на основата на икореномическите ексопредмети.
Икореномическият ексосубстрат се снема в икореномическия ексосуперстрат:
92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическият ексосуперстрат е икореномически ексосубстрат в снет вид.
Във взаимоотношението между икореномическия ексосубстрат и икореномическия ексосуперстрат икореномическият ексосубстрат играе ролята на определящата страна, а икореномическият ексосуперстрат – на решаващата страна
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият ексосубстрат
и икореномическият ексосуперстрат могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически ексосубстрат по отношение на следващото равнище и на ексоикореномически суперстрат по отношение на предходното равнище.
Икореномическият ексосубстрат е вътрешната основа на икореномическия ексопредмет. Той е общо понятие за икореномически субстат и икореномически контив: икореномическият субстат и икореномическият контив
са двете основни разновидности на икореномическия ексосубстрат. Последният представлява или икореномически субстат, или икореномически контив. От
своя страна икореномическия ексосуперстрат е външната основа на икореномическия ексопредмет, неговият експлицитен израз. Той е начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на реализиране) на икореномическия ексосуперстрат. Икореномическият ексосуперстрат е общо понятие за икореномически запас и икореномически актив: икореномическият запас и икореномическият актив са двете основни разновидности на икореномическия ексосупрестрат. Последният представлява или икореномически запас,
или икореномически актив. От това следва, че зависимостта между икореномическия ексосубстрат и икореномическия ексосуперстрат има две разновидности: зависимост между икореномическия коактив и икореномическия
актив или зависимост между икореномическия субстат и икореномическия запас.
а. Икореномически контив и икореномически актив
Икореномическият контив е вътрешното състояние на икореномическия ексопредмет. Икореномическият контив е не само икореномическият
състав, но и единството на всички съставни елементи на икореномическия
ексопредмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икореномическата система).
Икореномическият актив е външното състояние на икореномическия ексопредмет и начинът на съществуване на икореномическия контив, на съдържанието на икореномическия ексопредмет. Икореномическият актив е организа93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цията на икореномическия контив, системата от устойчиви икореномически
връзки* (ecorenomic connections) (вж. икономическа връзка) (тяхната подреденост), изразява се в икореномическата структура* (ecorenomic structure) (вж.
икономическа структура) и в икореномическото многообразие* (ecorenomic
manifold /diversity/) (вж. икономическо многообразие) и определя характера
на икореномическата система* (character of the economic system) (вж. характер на икономическата система). Икореномическият актив е начинът на
съхраняване на икореномическия хомеостазис* (economic homeostasis) (вж.
икономически хомеостазис).
Икореномическият контив и икореномическият актив са категории на
състоянието на икореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическият контив се снема в икореномическия актив: икореномическият
актив е икореномическия контив в снет вид. В по-общ план икореномическият
контив и икореномическият актив могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в
която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически контив по отношение на следващото равнище и на икореномически актив по отношение на
предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическия контив и икореномическия актив икореномическият контив играе ролята на определящата страна,
а икореномическият актив – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богат икореномическият актив е актив на икореномическия си контив, а икореномическият контив се обхваща от икореномическия си актив. В развитието на противоположността между тях икореномическият актив е по-консервативният, а икореномическият контив – подинамичният елемент.
б. Икореномически субстат и икореномически запас
Икореномическият субстат е вътрешното същество на икореномическия ексопредмет. Икореномическият субстат е непосредствено неизразимо
(непосредствено невидимо, скрито) същество в икоbfномиката, което обаче е
опосредствано изразимо (опосредствано видимо, открито) посредством икореномическия запас. Икореномическият субзапас се разкрива чрез икореномическия запас. Икореномическият запас е външното същество на икореномическия субстат. Икореномическият запас е непосредствено изразимо (непосредствено видимо, открито) същество в икономиката и наред с това е опос94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редствено изразяващо субстанциалното икореномическо същество. Икореномическият запас е начинът на реализиране на икореномическия субстат.
Икореномическият субстат и икореномическият запас са категории на
съществото на икореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическият субстат се снема в икореномическия запас: икореномическият запас е
икореномическият субстат в снет вид. В по-общ план икореномическият субстат и икореномическият запас могат да образуват многоравнищна икономика
(респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически субстат по отношение на следващото равнище и на икореномически запас по отношение на
предходното равнище. Икореномическият субстат е скрит в икореномическия
запас, но той става познаваема чрез познаването на икореномическия запас.
Затова постигането на икореномическия субстат чрез изучаването на икореномическия запас е задача на икореномическата наука.
Във взаимоотношението между икореномическият субстат и икореномическия запас икореномическият субстат играе ролята на определящата страна,
а икореномическият запас – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богат икореномическият запас е запас на икореномическия си субстат, а икореномическият субстат се изразява от икореномическия си запас. Икореномическият запас е по-богат от икореномическия субстат, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икореномическия
субстат, на субстанциалните връзки на икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на
обекта. Макар и по-богати икореномическите запаси са по-консервативни, докато икореномическият субстат е по-динамичен.
в. Зависимости между разновидностите на икореномическия ексосубстрат и на икореномическия ексосуперстрат
Между икореномическия субстат и икореномическия запас, от една страна, и икореномическия контив и икореномическия актив, от друга (в качеството им на разновидности на икореномическия ексосубстрат и на икореномическия ексосуперстрат), съществуват определени зависимости, което показва, че
те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има
взаимно проникване и те образуват общи разновидности. По-специално, както
икореномическият субстат, така и икореномическият запас (всеки поотделно)
могат да имат както съдържание (контив като тяхно вътрешно състояние), така
95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и форма (актив като тяхно външно състояние и начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на икореномическата субстат
се конституират (1) субстатен икореномически контив* (substatum
ecorenomic conassets) [контив на икореномическата субстат; икореномически
косубстат* (ecorenomic cosubstatum)], което е вътрешното състояние на икореномическия субстат, и (2) субстатен икореномически актив* (substatum
ecorenomic assets) [актив на икореномическия субстат; икореномически актсубстат* (ecorenomic assubstatum)], което е начинът на съществуване на съдържанието на икореномическия субстат. От своя страна, по отношение на
икореномическия запас се конституират (1) запасов икореномически контив* (stock ecorenomic conassets) [контив на икореномическия запас; икореномически козапас* (ecorenomic costock)], което е вътрешното състояние на
икореномическия запас, и (2) запасов икореномически актив* (stock
ecorenomic assets) [актив на икореномическия запас; икореномически актзапас* (ecorenomic asstock)], което е начинът на съществуване на съдържанието
на икореномическия запас. Вж. икореномически субстрат и икореномически
суперстрат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТАТ* (ecorenomic exosubstratate) (*)
– общо понятие за икономически ексосубстрат и икотехномически ексосубстрант, които са негови разновидности (то е или икономически ексосубстратат, или икотехномически ексосубстратат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия субстратат; вид едностепенна икореномическа ексодуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосубстрататна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически контив и икореномически субстат, общо понятие за които е икореномическият ексосубстрат и между които има отношения
на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия ексонатуритат. Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира като
икореномически ексосубстратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на контив (което е негово вътрешно състояние) и субстат (която е негово
вътрешно същество). Икореномическият субстат е първичен и определящ по
отношение на икореномическия контив; той едновременно е субстат на икореномическия ексопредмет и субстат на контива на икореномическия ексопредмет. Икореномическият контив е вторичени решаващ по отношение на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия субстат; той едновременно е контив на икореномическия ексопредмет и контив на субстата на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоспецисустификат.
Даден икореномически субстат (икореномическият субстат на даден икореномически ексопредмет) се опредметява [това е ексосубстратационното
икореномическо ексоопредметяване* (exosubstratational ecorenomic exoobjectification) което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в един
икореномически контив. С този преход по-вече невидимия и намиращ се в поголяма дълбочина икореномически субстат се трансформира (вж. икономическо преобразование) в един по-малко невидим икореномически контив. Това е
контивно ексоопредметяване на икореномическия субстат, което показва, че
икореномическият контив непосредствено е субстатен икореномически
контив, че той е непосредствен контив на своя субстат. Обратната на ексосубстратационното ексоопредметяване трансформация (като ексосубстратационно
ексоразпредметяване на икореномическия контив в икореномически субстат) е
ексосубстратационното икореномическо ексоинтензиониране* (exosubstratational ecorenomic exointensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е субстатно ексоинтензиониране на икореномическия
контив, което показва, че икореномическият субстат непосредствено е контивен икореномически субстат, че той е непосредствен субстат на своя контив.
Количеството на субстата SS на икореномическия ексопредмет като субстат на дадения контив в границите на икореномическия ексосубстратат се означава като ексосубстрататно-общ икореномически субстат* (exosubstratatically-total ecorenomic substatum) TSS. Функцията, която моделира ексосубстратационното икореномическо ексоинтензиониране, е
TSS = TSS(CS),

където CS е количеството на икореномическия контив. Тя е функция на ексосубстратационното, значи и на субстатното ексоинтензиониране на икореномическия контив, и наред с това е функция на ексосубстрататно-общия икореномически субстат. От нея се извежда пределният субстат на икореномическия контив* (marginal substatum of the ecorenomic conassets), който е първата производна

97

1510

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSScs (CS) =

d TSS(CS)
d CS

на функцията на ексосубстрататно-общия субстат.
В зависимост от икореномическата природа на субстата и контива се разграничават (1) ускорено ексосубстратационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exosubstratational ecorenomic exointensioning) и забавено ексосубстратационно икореномическо ексоинтензиониране* (delayed
exosubstratational ecorenomic exointensioning).
Ускореното ексосубстратационно икореномическо ексоинтензиониране се дължи на действието на закона за нарастващия пределен субстат на
икореномическия контив* (law of the marginal substatum increasing of the
ecorenomic conassets). Законът за нарастващия пределен икореномически субстат е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения субстат при нарастване на равнището на икореномическия контив. Според този
закон с нарастването на количеството на икореномическия контив (при постоянни други условия) неговият субстатно-общ икореномически субстат се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговия пределен субстат нараства, което
се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни
други условия всяка следваща единица прираст на контива изисква изчерпването на все по-големи порции от субстата. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическия контив той става все по-ефективен в
представляването на икореномическия си субстат.
Забавеното ексосубстратационно икореномическо ексоинтензиониране се дължи на действието на закона за намаляващия пределен субстанция на икореномическото съдържание* (law of the marginal substatum
decreasing of the ecorenomic conassets). Законът за намаляващия пределен икореномически субстат е друг израз на забавеното насищане при изчерпането
на дадения субстат при нарастване на равнището на икореномическия контив. Според този закон с нарастването на количеството на икореномическия
контив (при постоянни други условия) неговият ексосубстрататно-общ икореномически субстат се увеличава с намаляващи темпове, т.е. неговият пределен
субстат намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на
контива изисква изчерпването на все по-малки порции от субстата. При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическия контив той
става все по-неефективен в представляването на икореномическия си субстат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексосубстратат*
(individual ecorenomic exosubstratate), фирмен икореномически ексосубстратат* (firm ecorenomic exosubstratate), обществен икореномически ексосубстратат* (social ecorenomic exosubstratate) и други. Според ингредиентната
икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексосубстратат* (microecorenomic exosubstratate), мезоикореномически ексосубстратат* (mesoecorenomic exosubstratate), макроикореномически ексосубстратат* (macroecorenomic exosubstratate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТИТ* (ecorenomic exosubstratite) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия субстратит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексосубстратит и икотехномически ексосубстратит, които са негови разновидности (то е или икономически ексосубстратит, или икотехномически ексосубстратит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като единство от икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексосубстанция (които са видове икореномически ексоинститутити), негова ексосубстратитна вътрешна (скрита) страна; ексосубстратитна
(частична и единна) вътрешна конституираност (ексосубстратитна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет или още ексосубстратитна (частична и единна) вътрешна ексоикореномическа конституираност* [substratitive (partial and united) internal exoecorenomic
constitution /constitutivity/]; икореномическо ексосъдържание (като вътрешно
състояние) и икореномическа ексосубстанция (като вътрешно същество) в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икореномически страни на икореномическата основа, които взаимно се предполагат и
отричат); единна (частична) вътрешна основа на икореномическия ексопредмет. Субстратитът е разновидност на икореномическия ексоинтит. Основни разновидности на икореномическия ексосубстратит са обектният икореномически ексосубстратит* (object ecorenomic exosubstratite) (ексосубстратитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексосубстратит* (system ecorenomic exosubstratite) (ексосубстратитът на икореномическата система). Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСФЕНОМЕН* (ecorenomic exosubsphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБФОРМАТ* (ecorenomic exosubformate) (*)
– общо понятие за икономически ексосубформат и икотехномически ексосубформат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосубформат, или икотехномически ексосубформат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия субформат; вид едностепенна икореномическа ексодуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосубформатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически субстат и икореномически актив, между които
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може да
с е интерпретира като икореномически ексосубформат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на субстат (която е негово вътрешно същество) и
на актив (което е негово външно състояние). Икореномическият субстат е първичен и определящ по отношение на икореномическия актив; той едновременно е субстат на икореномическия ексопредмет и субстат на актива на икореномическия ексопредмет. Икореномическият актив е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия субстат; той едновременно е актив на икореномическия ексопредмет и актив на субстата на икореномическия ексопредмет.
Вж. икореномически ексоспецисустификат.
Даден икореномическа субстат може да се опредмети [това е ексосубформационно
икореномическо
ексоопредметяване*
(exosubformational
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в един или в повече от един взаимодействащи си икореномически активи от определен тип, като разпределя своя обем между тях (субстатът и всяка от активите имат своя измерителна единица). Това е активово опредметяване на икореномическия субстат, което показва, че икореномическият
актив опосредствано (посредством икореномическиат контив) е субстатен
икореномически актив, че той е опосредстван актив на своята субстат. Когато
опредеметяването се извършва в един актив, то е едноактивово ексосубформационно икореномическо ексоопредметяване* (one-assets exosubformational
ecorenomic exoobjectification), в два актива – двуактивово ексосубформационно икореномическо ексоопредметяване* (two-assets exosubformational
ecorenomic exoobjectification), в три актива – триактивово ексосубформационно икореномическо ексоопредметяване* (tree-assets exosubformational
ecorenomic exoobjectification), в повече от три актива – многоактивово ексо100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субформационно икореномическо ексоопредметяване* (multiassets exosubformational ecorenomic exoobjectification). С прехода от субстата към активите
един и същ по величина (невидим и намиращ се в дълбочина) икореномическа
субстат се трансформира (вж. икономическо преобразование) в един или повече от един по-близки до видимостта икореномически активи. Обратната на ексосубформационното ексоопредметяване трансформация (като ексосубформационното ексоразпредметяване на икореномическите активи в икореномически субстат) е ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране*
(exosubformational ecorenomic exointensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е субстатно ексоинтензиониране на икореномическия актив (респ. активи), което показва, че икореномическият субстат опосредствано е активов икореномически субстат, че тя е опосредствано субстат
на своя актив. При един актив интензионирането е едноактивово ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-assets exosubformational ecorenomic exointensioning), при два актива – двуактивово ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-assets exosubformational ecorenomic exointensioning), при три актива – триактивово ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране* (tree-assets exosubformational ecorenomic exointensioning), при повече от три актива – многоактивово ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране* (multiassets
exosubformational ecorenomic exointensioning).
Субстатът SS на икореномическия ексопредмет е общ субстат на активите
в границите на икореномическия ексосубфрмат и затова се означава като ексосубформатно-общ икореномически субстат* (exosubformatically-total
ecorenomic substatum) TSS. Функцията, която моделира едноактивовото ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране, е
TSS = TSS(AS),

където AS е икореномическият актив. Тя е функция на ексосубформационното, значи и на субстатното ексоинтензиониране на икореномическия актив, и
наред с това е функция на ексосубформатно-общия икореномически субстат.
От нея се извежда пределният субстат на икореномическия актив* (marginal substatum of the ecorenomic assets), която е първата производна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSSas (AS) =

∂ TSS(AS)
∂ AS

на функцията на ексосубформатно-общия икореномически субстат.
Функцията, която моделира двуактивовото ексосубформационно икореномическо ексоинтензиониране, т.е. функцията на ексосубформатно-общия
икореномически субстат е
TSS = TSS(AS1 , AS2 ),

където AS1 е първият икореномически актив, а AS2 е вторият актив (тук TSS
е общ икореномически субстат на първия и втория актив). Тя е функция на ексосубформационното, значи и на субстатното ексоинтензиониране на икореномическите активи, в т.ч. на субстатното ексоинтензиониране на първия и
това на втория актив. От нея се извеждат пределният субстат на първия
икореномически актив* (marginal substatum of the first ecorenomic assets)
MSSsa1 (AS1 , AS2 ) =

∂ TSS(AS1 , AS2 )
∂ AS1

и пределният субстат на втория икореномически актив* (marginal substatum of the second ecorenomic assets)
MSSsa2 (AS1 , AS2 ) =

∂ TSS(AS1 , AS2 )
∂ AS2

Те са първи частни производни на функцията на ексосубформатно-общия икореномически субстат. Обемът на един и същ икореномически субстат може да
се прояви в различни комбинации от обемите на първия и втория икореномически актив. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексосубформатно-общия икореномически субстат съществува заместване между първия и
втория актив, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости
се експлицират чрез ексосубформатната крива на безразличието на икореномическия субстат* (exosubformatic indifference curve of the ecorenomic substatum) ICSS-ESBF (фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория
икореномически актив

AS2
ICSS-ESBF

AS1

0

Количество на първия
икореномически актив
Фиг. 1. Изпъкнала субформатна крива на
безразличието на икореномическата субстат

Функцията на ексосубформатно-общия икореномически субстат
TSS = TSS(AS1 , AS2 )

не се променя с движението на точка по ексосубформатната (ексосубформатификатната) крива на безразличието на икореномическия субстат ICSS-ESBF . Затова уравнението на кривата ICSS-ESBF при дадено постоянно равнище на ексосубформатно-общия икореномически субстат е
TSS(AS1 , AS2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите активи, имащи посочения еднакъв (постоянен) ексосубформатно-общ икореномически субстат
TSS(AS1 , AS2 ) = const.

С движението на точка по ексосубформатната крива на безразличието на икореномическия субстат ICSS-ESBF , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на първия и втория икореномически актив се променят в противоположна посока като увеличаването на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едния замества намаляването на другия. Положението, че един и същ икореномически субстат може да съответства на различни комбинации на икореномическите активи обаче не означава, че при използване на тези активи се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата актива (d AS1 , d AS2 )
(т.е. при движение на точка по ексосубформатната крива на безразличието на
икореномическия субстат ICSS-ESBF ) прирастът на функцията на ексосубформатно-общия икореномически субстат е нейният пълен диференциал
d TSS(AS1 , AS2 ) =

= MSSas1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MSSas2 (AS1 , AS2 )d AS2

или, което е същото,
d TSS(AS1 , AS2 ) =

=

∂ TSS(AS1 , AS2 )
∂ AS1

d AS1 +

∂ TSS(AS1 , AS2 )
∂ AS2

d AS2 .

Когато измененията в количествата на двата икореномически актива се
извършва в рамките на дадена ексосубформатна крива на безразличието на
икореномическия субстат, диференциалният прираст на функцията на ексосубформатно-общия икореномически субстат е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количествата на двата икореномически актива запазва непроменен техният ексосубформатно-общ субстат:
d TSS(AS1 , AS2 ) =

= MSSas1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MSSas2 (AS1 , AS2 )d AS2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстатно-еквивалентно заместване на икореномическите активи* (substatumly-equivalent substitution
of the ecorenomic assets). То е субстатно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на ексосубформатно-общия икореномически субстат
MSSas1 (AS1 , AS2 )d AS1 и MSSas2 (AS1 , AS2 )d AS2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на ексосубформатно-общия
икореномически субстат, по отношение на което се конституира ексосубформатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на субстатно-еквивалентното заместване на икореномическите активи*
(marginal rate of the substatumly-equivalent substitution of the ecorenomic
ecorenomic assets)
MRSSas12 =
=−

d AS2
d AS1

=−

MSSas1 (AS1 , AS2 )

=

MSSas2 (AS1 , AS2 )

∂ TSS(AS1 , AS2 ) ∂ TSS(AS1 , AS2 )
:
.
∂ AS1
∂ AS2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSSSas12 < 0 и е равна на отношението

d AS2

d AS1
между двата диференциални прираста на количествата на икореномическите
активи (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MSSas1 (AS1 , AS2 )
MSSas2 (AS1 , AS2 )

между пределните икореномически субстати на двата актива. Пределната норма MRSSSas12 показва към определена точка от ексосубформатната крива на
безразличието на икореномическия субстат ICSS-ESBF с колко единици трябва
да се намали обемът на втория икореномически актив, което да позволи да се
увеличи обемът на първия икореномически актив с една единица, така че техният ексосубформатно-общ икореномически субстат да остане постоянна величина.
Функцията на ексосубформатно-общия икореномически субстат е
TSS = TSS(AS1 , AS2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата субстат на О. Хесе* (Hesse matrix
of the ecorenomic substatum) H (SS) as12 , която се състои от тези втори произ105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):

H (SS) as12

 ∂ 2 TSS(AS1 , AS2 ) ∂ 2 TSS(AS1 , AS2 ) 


,
2


∂ AS1∂ AS2
∂ AS1
= 2
 > 0.
2
∂
TSS
(
AS
,
AS
)
∂
TSS
(
AS
,
AS
)

1
2
1
2 
,


2
∂ AS2 ∂ AS1
∂ AS2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (SS) as12 елементи с
положителни значения
∂ 2 TSS(AS1 , AS2 )
∂ AS12

> 0,

∂ 2 TSS(AS1 , AS2 )
∂ AS22

>0

показват, че пределният субстат на даден икореномически актив се увеличава
с неговото (на актива) нарастване. Това е законът за нарастващият пределен субстат икореномическия актив* (law of the marginal substatum
increasing of ecorenomic assets). Законът за нарастващия пределен икореномически субстат е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения субстат при нарастване на равнището на икореномическия актив. Според този закон с нарастването на количеството на даден икореномически актив
(при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите икореномически активи) неговият ексосубформатно-общ икореномически субстат се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговият пределен субстат нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория актив, всяка следваща единица прираст на първия актив изисква
изчерпването на все по-големи порции от субстата, както и при постоянно
равнище на първия актив, всяка следваща единица прираст на втория актив
също изисква изчерпването на все по-големи порции от субстата. Законът за
нарастващия пределен субстат на икореномическия актив е валиден за всеки
произволен брой на активите на субстата, в т.ч. и при единствен актив. Принципно положение е, че с разрастването на икореномическия актив той става
все по-ефективен в представляването на икореномическия си субстат, което
показва че ексосубформационното икореномическо ексоинтензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексосубформат*
106

1519

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual ecorenomic exosubformate), фирмен икореномически ексосубформат* (firm ecorenomic exosubformate), обществен икореномически ексосубформат* (social ecorenomic exosubformate) и други. Според ингредиентната
икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексосубформат* (microecorenomic exosubformate), мезоикореномически ексосубформат* (mesoecorenomic exosubformate), макроикореномически ексосубформат* (macroecorenomic exosubformate).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСДИСПОЗИТ* (ecorenomic exosupersdisposite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРССПЕЦИФИТ* (ecorenomic exosupersspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТ* (ecorenomic exosuperstratum),
икореномическа ексосупформа, (*) – общо понятие за икономически ексосуперстат и икотехномически ексосуперстат, които са негови разновидности
(то е или икономически ексосуперстрат, или икотехномически ексосуперстрат,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за
означаване (на изразяване) на икореномическия суперстрат; външна основа
(външно-представена основа) на икореномическия ексопредмет [или още
външна ексоикореномическа основа* (external exoecorenomic base)] и начин
на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на реализиране) на
икореномическия ексосубстрат (на субстрата на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо осъществяване*
(exoecorenomic implementation way)]; ексосуперстрат на икореномическия ексосубстрат; общо понятие за икореномически запас и икореномически актив:
икореномическият запас и икореномическият актив са двете основни разновидности на икореномическия ексосуперстрат. Последният представлява или
икореномически запас. В рамките на икореномическия ексосуперстрат икореномическият запас играе ролята на определящата страна, а икореномическият
актив – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Икореномическият ексосубстрат и икореномическият ексосуперстрат са категории на основата на икореномическия ексопредмет* (base of the ecorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази основа. Икореномическият ексосубстрат се снема в икореномическия ексосуперстрат: икореномическият ексосуперстрат е икореномическият
ексосубстрат в снет вид. Икореномическият ексосуперстрат е скрит в икоре107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия ексосубстрат, а икореномическият ексосубстрат [който е първичната (примитивната) и определящата основа на икореномическия ексопредмет]
се разкрива чрез икореномическия ексосуперстрат [който е вторичната (производната) и решаващата основа на икореномическия ексопредмет].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТ (ecorenomic exosuperstratum)
(ки) – във:
икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат;
икореномически ексосуперстрат;
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТАТ* (ecorenomic exosuperstratate) (*) – общо понятие за икономически ексосуперстрат и икотехномически ексосуперстрат, които са негови разновидности (то е или икономически
ексосуперстратат, или икотехномически ексосуперстратат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на
изразяване) на икореномическия суперстатат; вид едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е
ексосуперстрататна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща
се от взаимодействащи си икореномически запас и икореномически актив, общо понятие за които е икореномическият ексосуперстрат и между които има
отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия
ексофактитат. Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира
като икореномически ексосуперстратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на актив (което е негово външно състояние) и запас (която е негово външно същество). Икореномическият запас е първичен и определящ по
отношение на икореномическия актив; той едновременно е запас на икореномическия ексопредмет и запас на актива на икореномическия ексопредмет.
Икореномическият актив е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия запас; той едновременно е актив на икореномическия ексопредмет и
актив на запаса на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексоспецисустификат.
Даден икореномически запас може да се опредмети [това е ексосуперстратационното икореномическо ексоопредметяване* (exosuperstratational
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в един или в повече от един взаимодействащи си икореноми108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески активи от определен тип, като разпределя своя обем между тях (запасът
и всяки от активите имат своя измерителна единица). Това е активово ексоопредметяване на икореномическия запас, което показва, че икореномическият
актив непосредствено е запасов икореномически актив, че тя е непосредствен
актив на своя запас. Когато ексоопредеметяването се извършва в един актив,
то е едноактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоопредметяване* (one-assets exosuperstratational ecorenomic exoobjectification), в два актива – двуактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоопредметяване* (two-assets exosuperstratational ecorenomic exoobjectification), в три актива – триактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоопредметяване* (tree-assets exosuperstratational ecorenomic exoobjectification), в
повече от три актива – многоактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоопредметяване* (multiassets exosuperstratational ecorenomic exoobjectification). С прехода от запаса към активите един и същ по величина (видима, но намиращ се малко под повърхността) икореномически запас се трансформира (вж. икономическо преобразование) в един или повече от един поблизки до видимостта икореномически активи. Обратната на ексосуперстратационното ексоопредметяване трансформация (като ексосуперстратационно
ексоразпредметяване на икореномическите активи в икореномически запас) е
ексосуперстратационното икореномическо ексоинтензиониране* (exosuperstratational ecorenomic exointensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (икономическо интензиониране)]. То е ексосуперстантивно ексоинтензиониране на икореномическия актив (респ. активи), което показва, че икореномическият запас непосредствено е активов икореномически запас, че той е непосредствен запас на
своя актив. При една актив интензионирането е едноактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-assets exosuperstratational ecorenomic exointensioning), при два актива – двуактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-assets exosuperstratational ecorenomic exointensioning), при три актива – триактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоинтензиониране* (tree-assets
exosuperstratational ecorenomic exointensioning), при повече от три актива –
многоактивово ексосуперстратационно икореномическо ексоинтензиониране* (multiassets exosuperstratational ecorenomic exointensioning).
Запасът ST на икореномическия ексопредмет е общ запас на активите в
границите на икореномическия ексосуперстратат и затова се означава като ексосуперстрататно-общ икореномически запас* (exosuperstratatically-total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic stock) TST . Функцията, която моделира едноактивовото ексосуперстратационно икореномическо ексоинтензиониране, е
TST = TST (AS),

където AS е икореномическият актив. Тя е функция на ексосуперстратационното, значи и на запасовото ексоинтензиониране на икореномическия актив, и
наред с това е функция на ексосуперстрататно-общия запас. От нея се извежда
пределният запас на икореномическия актив* (marginal stock of the
ecorenomic assets), която е първата производна
MSTas (AS) =

∂ TST (AS)
∂ AS

на функцията на ексосуперстрататно-общия икореномически запас.
Функцията, която моделира двуактивовото ексосуперстратационно
икореномическо ексоинтензиониране, т.е. функцията на ексоспецифатнообщия запас е
TST = TST (AS1 , AS2 ),

където AS1 е първият икореномически актив, а AS2 е вторият актив (тук TST
е общ запас на първия и втория актив). Тя е функция на ексосуперстратационното, значи и на запасовото ексоинтензиониране на икореномическите активи,
в т.ч. на запасовото ексоинтензиониране на първия и това на втория актив. От
нея се извеждат пределният запас на първия икореномически актив* (marginal stock of the first ecorenomic assets)
MSTas1 (AS1 , AS2 ) =

∂ TST (AS1 , AS2 )
∂ AS1

и пределният запас на втория икореномически актив* (marginal stock of the
second ecorenomic assets)
MSTas2 (AS1 , AS2 ) =

∂ TST (AS1 , AS2 )
∂ AS2

Те са първи частни производни на функцията на ексосуперстрататно-общия
икореномически запас. Обемът на един и същ икореномически запас може да
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се прояви в различни комбинации от обемите на първия и втория икореномически актив. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексосуперстрататно-общия икореномически запас съществува заместване между първия и
втория икореномически актив, като техните изменения са противоположни.
Тези зависимости се експлицират чрез ексосуперстрататната крива на безразличието на икореномическия запас* (exosuperstratatic indifference curve of
the ecorenomic stock) ICST -ESUP (фиг. 1).
Количество на втория
икореномически актив

AS2
ICST -ESUP

AS1

0

Количество на първия
икореномически актив
Фиг. 1. Изпъкнала ексосуперстрататна крива на
безразличието на икореномическия запас

Функцията на ексосуперстрататно-общия икореномически запас
TST = TST (AS1 , AS2 )

не се променя с движението на точка по ексосуперстрататната (ексосуперстрататификатната) крива на безразличието на икореномическия запас ICST -ESUP .
Затова уравнението на кривата ICST -ESUP при дадено постоянно равнище на
ексосуперстрататно-общия икореномически запас е
TST (AS1 , AS2 ) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите активи, имащи посочения еднакъв (постоянен) ексосуперстрататно-общ икореномически запас
TST (AS1 , AS2 ) = const.

С движението на точка по ексосуперстрататната крива на безразличието на
икореномическия запас ICST -ESUP , която е низходяща (и изпъкнала в посока,
обратна на координатното начало), количествата на първия и втория икореномически актив се променят в противоположна посока като увеличаването на
едния замества намаляването на другия. Положението, че един и същ запас
може да съответства на различни комбинации на активите обаче не означава,
че при използване на тези активи се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата икореномически актива (d AS1 , d AS2 ) (т.е. при движение на точка по ексосуперстрататната крива на
безразличието на икореномическия запас ICST -ESUP ) прирастът на функцията
на ексосуперстрататно-общия икореномически запас е нейният пълен диференциал
d TST (AS1 , AS2 ) =

= MSTas1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MSTas2 (AS1 , AS2 )d AS2

или, което е същото,
d TST (AS1 , AS2 ) =

=

∂ TST (AS1 , AS2 )
∂ AS1

d AS1 +

∂ TST (AS1 , AS2 )
∂ AS2

d AS2 .

Когато измененията в количествата на двата икореномически актива се
извършват в рамките на дадена ексосуперстрататна крива на безразличието на
икореномическия запас, диференциалният прираст на функцията на ексосуперстрататно-общия икореномически запас е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата актива запазва непроменен
техния ексосуперстрататно-общ икореномически запас:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TST (AS1 , AS2 ) =

= MSTas1 (AS1 , AS2 )d AS1 + MSTas2 (AS1 , AS2 )d AS2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като запасово-еквивалентно заместване на икореномическите активи* (stockly-equivalent substitution of the
ecorenomic assets). То е запасово-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на ексосуперстрататно-общия икореномически запас
MSTas1 (AS1 , AS2 )d AS1 и MSTas2 (AS1 , AS2 )d AS2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексосуперстрататно-общия
икореномически запас, по отношение на което се конституира ексосуперстрататната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на запасово-еквивалентното заместване на икореномическите активи*
(marginal rate of the stockly-equivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic
assets)
MRSTS as12 =
=−

d AS2

=−

d AS1

MSTas1 (AS1 , AS2 )

=

MSTas2 (AS1 , AS2 )

∂ TST (AS1 , AS2 ) ∂ TST (AS1 , AS2 )
:
.
∂ AS1
∂ AS2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSTSas12 < 0 и е равна на отношението

d AS2

d AS1
между двата диференциални прираста на количествата на икореномическите
активи (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MSTas1 (AS1 , AS2 )
MSTas2 (AS1 , AS2 )

между пределните икореномически запаси на двата актива. Пределната норма
MRSTSas12 показва към определена точка от ексосуперстрататната крива на
безразличието на икореномическия запас ICST -ESUP с колко единици трябва да
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се намали обемът на втория икореномически запас, което да позволи да се увеличи обемът на първия икореномически запас с една единица, така че техният
ексосуперстрататно-общ икореномически запас да остане постоянна величина.
Функцията на ексосуперстрататно-общата икореномическа суперстанта е
TST = TST (AS1 , AS2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия запас на О. Хесе* (Hesse matrix of the
ecorenomic stock) H (ST ) as12 , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на
О. Хесе):

H (ST ) as12

 ∂ 2 TST (AS1 , AS2 ) ∂ 2 TST (AS1 , AS2 ) 


,
2


∂ AS1∂ AS2
∂ AS1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TST (AS1 , AS2 ) , ∂ TST (AS1 , AS2 ) 


∂ AS2 ∂ AS1
∂ AS22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (ST ) as12 елементи с
положителни значения
∂ 2 TST (AS1 , AS2 )
∂ AS12

> 0,

∂ 2 TST (AS1 , AS2 )
∂ AS22

>0

показват, че пределният запас на даден икореномически актив се увеличава с
неговото (на актива) нарастване. Това е законът за нарастващия пределен
запас на икореномическия актив* (law of the marginal stock increasing of
ecorenomic assets). Законът за нарастващия пределен икореномически запас е
друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения запас при
нарастване на равнището на актива. Според този закон с нарастването на количеството на даден икореномически актив (при постоянни други условия, в
т.ч. и при постоянни останалите активи) неговият ексосуперстрататно-общ
икореномически запас се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговият
пределен запас нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория актив, всяка следваща единица прираст на първия актив изисква изчерпването на все по-големи порции от запаса,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------както и при постоянно равнище на първия актив, всяка следваща единица прираст на втория актив също изисква изчерпването на все по-големи порции от
запаса. Законът за н*арастващия пределен запас на икореномическия актив е
валиден за всеки произволен брой на активите на запаса, в т.ч. и при единствен
актив. Принципно положение е, че с разрастването на икореномическия актив
той става все по-ефективен в представляването на икореномическия си запас,
което показва че ексосуперстратационното икореномическо ексоинтензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексосуперстратат*
(individual ecorenomic exosuperstratate), фирмен икореномически ексосуперстратат* (firm ecorenomic exosuperstratate), обществен икореномически ексосуперстратат* (social ecorenomic exosuperstratate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексосуперстратат* (microecorenomic exosuperstratate), мезоикореномически ексосуперстратат* (mesoecorenomic exosuperstratate), макроикореномически ексосуперстратат* (macroecorenomic exosuperstratate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТИТ* (ecorenomic exosuperstratite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия суперстратит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосуперстратит и икотехномически ексосуперстратит, които
са негови разновидности (то е или икономически ексосуперстратит, или икотехномически ексосуперстратит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически ексопредмет като единство от икореномическа ексоформа и икореномическа ексосуперстанта (които са видове икореномически ексоексститутити), негова ексосуперстатитна външна (разкрита) страна;
ексосуперстатитна (частична и единна) външна конституираност (ексосуперстатитна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексосуперстатитна (частична и единна) външна ексоикореномическа конституираност* [superstratitive (partial and united) external
exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа ексоформа (като
външно състояние) и икореномическа ексосуперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икореномически страни на икореномическата основа, които взаимно се предполагат
и отричат); единна (частична) външна основа на икореномическия ексопредмет. Ексосуперстатитът е разновидност на икореномическия ексоекстит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Основни разновидности на икореномическия ексосуперстатит са обектният
икореномически ексосуперстатит* (object ecorenomic exosuperstratite) (ексосуперстатитът на икореномическия обект) и системният икореномически
ексосуперстатит* (system ecorenomic exosuperstratite) (ексосуперстатитът на
икореномическата система). Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСФЕНОМЕН* (ecorenomic exosupersphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНС* (ecorenomic exosupsense), икореномическа ексофеносуперстанта, (*) – общо понятие за икономически ексосубсенс и икотехномически ексосубсенс, които са негови разновидности (то е
или икономически ексосупсенс, или икотехномически ексосупсенс, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване изразяване) на икореномическия супсенс; външно предназначение (външно-представено предназначение) на икореномическия ексопредмет [или още външно ексоикореномическо предназначение* (external
exoecorenomic meaning /designation/)] и начин на постигане (в т.ч. начин на
изразяване и начин на реализиране) на икореномическия ексосмисъл (на смисъла на икореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикореномическо постигане* (exoecorenomic achievement /attaining/ way)]; ексосупсенс на
икореномическия смисъл; общо понятие за икореномически запас и икореномически актив: икореномическият запас и икореномическият актив са двете
основни разновидности на икореномическия ексосупсенс. Последният представлява или икореномически запас, или икореномически актив. В рамките на
икореномическия ексосупсенс икореномическият запас ролята на определящата страна, а икореномическият актив – на решаващата страна (вж. определящо
и решаващо в икономиката). Икореномическият ексосмисъл и икореномическият ексосупсенс са категории на предназначението на икореномическия
ексопредмет* (meaning /designation/ of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това предназначение. Икореномическият ексосмисъл се снема в икореномическия ексосупсенс: икореномическият ексосупсенс е икореномическият ексосмисъл в снет
вид. Икореномическият ексосупсенс е скрит в икореномическия ексосмисъл, а
икореномическият ексосмисъл [който е първичното (примитивното) и определящото предназначение на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия ексосупсенс [който е вторичното (производното) и решаващото предназначение на икореномическия ексопредмет].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНС (ecorenomic exosupsense) (ки) –
във:
икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс;
икореномически ексосупсенс;
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНСТАТ* (ecorenomic exosupsenstate)
(*) – общо понятие за икономически ексосупсенстат и икотехномически ексосупсенстат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосупсенстат, или икотехномически ексосупсенстат, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия супсенстат; вид едностепенна икореномическа ексодуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосупсенстата едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически запас и икореномическа феност, общо понятие за които е икореномическият ексосупсенс и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия ексофактитат.
Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икореномически ексосупсенсат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на
феност (което е негова външна определеност) и запас (която е негово външно
същество). Икореномическият запас е първичен и определящ по отношение на
икореномическата феност; той едновременно е запас на икореномическия ексопредмет и запас на феността на икореномическия ексопредмет. Икореномическата феност е вторична и решаваща по отношение на икореномическия запас; тя едновременно е феност на икореномическия ексопредмет и феност на
запаса на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически ексодисустификат.
Даден икореномически запас може да се опредмети [това е ексосупсенстационно
икореномическо
ексоопредметяване*
(exosupsenstational
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически фености, като се предполага, че запасът се опредметява (се експлицира)
с целия си обем във всяка една от феностите поотделно (по това икореноми117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческият ексосупсенстат се отличава от икореномическия ексоспецифат: при
последния при ексоопредметяването си икореномическият контив разпределя
своя обем между различните еднотипови активи). С този преход видимият, но
намираща се на някаква дълбочина икореномически запас се трансформира
(вж. икореномическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до
видимостта икореномически фености. Това е феностно ексоопредметяване на
икореномическия запас, което показва, че икореномическата феност опосредствано е запасова икореномическа феност, че тя е опосредствана феност на
своя запас. Обратната на ексосупсенстационното ексоопредметяване трансформация (като ексосупсенстационно ексоразпредметяване на икореномическите фености в икореномически запас) е ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (exosupsenstational ecorenomic exointensioning)
[което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic
intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е запасово ексоинтензиониране на икореномическата феност (респ. фености), което показва,
че икореномическият запас опосредствено е феностен икореномически запас,
че той е опосредстван запас на своята феност. Тук се разглежда случай на ексоопредметяване на запаса в само една дадена феност (феност от даден тип).
Количеството на запаса ST на икореномическия ексопредмет като запас
на дадената феност в границите на икореномическия ексосупсенстат (на ексосупсенстатификата) се означава като ексосупсенстатно-обща икореномическа суперстанта* (exosupsenstatically-total ecorenomic superstant) TST . Функцията, която моделира ексосупсенстационното икореномическо ексоинтензиониране, е
TST = TST (FN),

където FN е количеството на икореномическата феност. Тя е функция на ексосупсенстационното, значи и на запасовото ексоинтензиониране на икореномическата феност, и наред с това е функция на ексосупсенстатно-общия икореномически запас. От нея се извежда пределният запас на икореномическата феност* (marginal stock of the ecorenomic pheness), която е първата производна
MSTfn (FN) =

∂ TST (FN)
∂ FN

на функцията на ексосупсенстатно-общия запас.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дадената икореномическа феност, в която се ексоопредметява икореномическия запас, може да съществува в семейство от различни видове (респ.
разновидности) на икореномическатафеност, като дадената феност е разпределила своя обем между тях. Тогава при ексоопредметяването му икореномическият запас разпределя обема си между различните видове на феността. Ако
дадената феност е представена от един вид, тогава е налице едновидово ексосупсенстационно икореномическо ексоопредметяване* (one-species exosupsenstational ecorenomic exoobjectification), при два вида на феността – двувидово ексосупсенстационно икореномическо ексоопредметяване* (two-species
exosupsenstational ecorenomic exoobjectification), при три вида – тривидово ексосупсенстационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exosupsenstational ecorenomic exoobjectification), при повече от три вида – многовидово ексосупсенстационно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exosupsenstational ecorenomic exoobjectification). Съответстващите на тях
разновидности на ексосупсенстационното икореномическо ексоинтензиониране са: едновидово ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exosupsenstational ecorenomic exointensioning), двувидово
ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-species
exosupsenstational ecorenomic exointensioning), тривидово ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exosupsenstational
ecorenomic exointensioning), многовидово ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (multispecies exosupsenstational ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексосупсенстатно-общия
икореномически запас при едновидовото ексоинтензиониране), е посоченият
по-горе израз TST = TST (FN), от който се извежда съответстнащият му пределен запас на икореномическата феност
MSTfn (FN) =

∂TST (FN)
∂ FN

.

Функцията, която моделира двувидовото ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране (функцията на ексосупсенстатно-общия икореномически запас при двувидовото ексоинтензиониране), е
TST = TST (FN1 , FN 2 ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където FN1 е първият вид на икореномическата феност, а FN 2 е вторият нейн
вид (тук TST е общ запас на първия и втория вид на феността). Тя е функция
на ексосупсенстационното, значи и на запасовото ексоинтензиониране на икореномическите фености, в т.ч. на запасовото ексоинтензиониране на първия и
това на втория вид на феността. От нея се извеждат пределният запас първия
вид на икореномическата феност* (marginal stock of the first-species
ecorenomic pheness)
∂ TST (FN1 , FN 2 )

MSTfn1 (FN1 , FN 2 ) =

∂ FN1

и пределният запас на втория вид на икореномическата феност* (marginal
stockt of the second-species ecorenomic pheness)
MSTfn2 (FN1 , FN 2 ) =

∂ TST (FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

.

Те са първи частни производни на функцията на ексосупсенстатно-общия икореномически запас. Обемът на един и същ икореномически запас може да се
прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадената феност.
Затова при непроменена (постоянна) величина на ексосупсенстатно-общия
запас съществува заместване между първия и втория вид на феността, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
ексосупсенстатнта крива на безразличието на икореномическия запас*
(exosupsenstatic indifference curve of the ecorenomic stock) ICST - ESPS .
Функцията на ексосупсенстатно-общия икореномически запас
TST = TST (FN1 , FN 2 )

не се променя с движението на точка по ексосупсенстатната (ексосупсенстатификатната) крива на безразличието на икореномическия запас ICST - ESPS . Затова уравнението на кривата ICST - ESPS при дадено постоянно равнище на ексосупсенстатно-общия икореномически запас е
TST (FN1 , FN 2 ) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата феност, имащи посочения еднакъв (постоянен)
ексосупсенстатно-общ икореномически запас
TST (FN1 , FN 2 ) = const.

С движението на точка по ексосупсенстатната крива на безразличието на икореномическия запас ICST - ESPS , която е низходяща, количествата на първия и
втория вид на дадената икореномическа феност се променят в противоположна
посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ запас може да съответства на различни комбинации
на видовете на икореномическата феност обаче не означава, че при използване
на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на феността
(d FN1 , d FN 2 ) (т.е. при движение на точка по ексосупсенстатната крива на безразличието на икореномическия запас ICST - ESPS ) прирастът на функцията на
ексосупсенстатно-общия икореномически запас е нейният пълен диференциал
d TST (FN1 , FN 2 ) =

= MSTfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MSTfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

или, което е същото,
d TST (FN1 , FN 2 ) =

=

∂ TST (FN1 , FN 2 )
∂ FN1

d FN1 +

∂ TST (FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

d FN 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
феност се извършва в рамките на дадена ексосупсенстатна крива на безразличието на икореномическия запас, диференциалният прираст на функцията на
ексосупсенстатно-общия икореномически запас е нулев. Това е така, защото
противоположното изменение в количестава на двата вида на икореномическата феност запазва непроменен тяхния супсенстатно-общ икореномически запас:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TST (FN1 , FN 2 ) =

= MSTfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MSTfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като запасово-еквивалентно заместване на видовете на икореномическата феност* (stockly-equivalent
substitution of the species ecorenomic pheness). То е запасово-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на ексосупсенстатно-общия икореномически запас
MSTfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 и MSTfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексосупсенстатно-общия
икореномически запас, по отношение на което се конституира ексосупсенстатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на запасово-еквивалентното заместване на видовете на икореномическата феност* (marginal rate of the stockly-equivalent substitution of the species
ecorenomic pheness)
MRSTS fn12 =
=−

d FN 2

=−

d FN1

MSTfn1 (FN1 , FN 2 )

=

MSTfn2 (FN1 , FN 2 )

∂ TST (FN1 , FN 2 ) ∂ TST (FN1 , FN 2 )
:
.
∂ FN1
∂ FN 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSTSfn12 < 0 и е равна на отношението

d FN 2

d FN1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на икореномическата феност (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MSTfn1 (FN1 , FN 2 )
MSTfn2 (FN1 , FN 2 )

между пределните запаси на двата вида на феността. Пределната норма
MRSTSfn12 показва към определена точка от ексосупсенстатната крива на безразличието на икореномическия запас ICST - ESPS с колко единици трябва да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намали обемът на втория вид на феността, което да позволи да се увеличи
обемът на нейния първи вид с една единица, така че тяхната ексосупсенстатнообщия икореномически запас да остане постоянна величина.
Функцията на ексосупсенстатно-общия икореномически запас е
TST = TST (FN1 , FN 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия запас на О. Хесе* (Hesse matrix of the
ecorenomic stock) H (ST ) fn12 , която се състои от тези втори производни (вж.
матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (ST ) fn12

 ∂ 2 TST (FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TST (FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
.
2
∂
TST
(
FN
,
FN
)
∂
TST
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 2



В зависимост от икореномическата природа на запаса и феността се разграничават (1) ускорено ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exosupsenstational ecorenomic exointensioning) и забавено
ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране* (delayed exosupsenstational ecorenomic exointensioning).
При ускореното ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия запас на О. Хесе H (ST ) fn12 , е изцяло
положително определена:

H (ST ) fn12

 ∂ 2 TST (FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TST (FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
 > 0.
2
∂
TST
(
FN
,
FN
)
∂
TST
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TST (FN1 , FN 2 )
∂ FN12

> 0,

∂ 2 TST (FN1 , FN 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------показват, че пределният запас на даден вид на икореномическата феност се
увеличава с нейното (на феността) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала ексосупсенстатна крива на безразличието на икореномическия запас* (convex exosupsenstatic indifference curve of
the ecorenomic stock) ICST - ESPS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за
нарастващия пределен запас на икореномическата феност* (law of the
marginal stock increasing of the ecorenomic pheness). Законът за нарастващияа
пределен икореномически запас е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения запас при нарастване на равнището на феността. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите
видове на феността) нейният ексосупсенстатно-общ икореномически запас се
увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейният пределен запас нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на феносттта, всяка следваща единица прираст на
първия вид на феността изисква изчерпването на все по-големи порции от запаса, както и при постоянно равнище на първия вид на феността, всяка
следваща единица прираст на втория вид на феността също изисква изчерпването на все по-големи порции от запаса. При този вариант на ексоинтензионирането законът за нарастващия пределен запас на икореномическата феност е
валиден за всеки произволен брой на видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата феност та става все по-ефективна в представляването на икореномическия си запас.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICST - ESPS

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 1. Изпъкнала ексосупсенстатна крива на
безразличието на икореномическия запас

При забавеното ексосупсенстационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия запас на О. Хесе H (ST ) fn12 , е изцяло
отрицателно определена:

H (ST ) fn12

 ∂ 2 TST (FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TST (FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
 < 0.
2
∂
TST
(
FN
,
FN
)
∂
TST
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TST (FN1 , FN 2 )
∂ FN12

< 0,

∂ 2 TST (FN1 , FN 2 )
∂ FN12

<0

показват, че пределният запас на даден вид на икореномическата феност намалява с нейното (на феността) нарастване. Затова при забавеното ексоинтензиониране се конституира вдлъбната ексосупсенстатна крива на безразличието на икореномическия запас* (concave exosupsenstatic indifference curve of
the ecorenomic stock) ICST - ESPS (фиг. 2). Дължи се на действието на закона за
намаляващия пределен запас на икореномическата феност* (law of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------marginal stock decreasing of the ecorenomic pheness). Законът за намаляващия
пределен икореномически запас е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадения запас при нарастване на равнището на феността. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите
видове на феността) нейния ексосупсенстатно-общ икореномически запас се
увеличава със забавени темпове, т.е. нейният пределен запас намалява, което
се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно
равнище на втория вид на феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на феността изисква изчерпването на все по-малки порции от запаса,
както и при постоянно равнище на първия вид на фенотта, всяка следваща
единица прираст на втория вид на феността също изисква изчерпването на все
по-малки порции от запаса. При този вариант на ексоинтензионирането законът за намаляващия пределен запас на икореномическата феност е валиден за
всеки произволен брой на видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид.
При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата
феност тя става все по-неефективна в представляването на икореномическия
си запас.
Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICST - ESPS

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 2. Вдлъбната ексосупсенстатна крива на
безразличието на икореномическия запас

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексосупсенстат*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual ecorenomic exosupsenstate), фирмен икореномически ексосупсенстат* (firm ecorenomic exosupsenstate), обществен икореномически ексосупсенстат* (social ecorenomic exosupsenstate) и други. Според ингредиентната
икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексосупсенстат* (microecorenomic exosupsenstate), мезоикореномически ексосупсенстат* (mesoecorenomic exosupsenstate), макроикореномически ексосупсенстат* (macroecorenomic exosupsenstate).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНСТИТ* (ecorenomic exosupsenstite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
супсенстит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосупсенстит и икотехномически ексосупсенстит, които са негови
разновидности (то е или икономически ексосупсенстит, или икотехномически
ексосупсенстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като единство от икореномическо ексоявление и икореномическа ексосуперстанта (които са видове икореномически ексоексститутити), негова ексосупсенститна външна (разкрита) страна; ексосупсенститна (частична и единна) външна конституираност (ексосупсенститна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още
ексосупсенститна (частична и единна) външна ексоикореномическа конституираност* [supsenstitive (partial and united) external exoecorenomic
constitution /constitutivity/]; икореномическо ексоявление (като външна определеност) и икореномическа ексосуперстанта (като външно същество) в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икореномически
страни на икореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и
отричат); единно (частично) външно предназначение на икореномическия
ексопредмет. Ексосупсенститът е разновидност на икореномическия ексоекстит. Основни разновидности на икореномическия ексосупсенстит са обектният икореномически ексосупсенстит* (object ecorenomic exosupsenstite)
(ексосупсенститът на икореномическия обект) и системният икореномически ексосупсенстит* (system ecorenomic exosupsenstite) (ексосупсенститът на
икореномическата система). Вж. икореномически ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНС* (ecorenomic exosusens), икореномически ексодисустант, (*) – общо понятие за икономически ексосусенс и
икотехномически ексосусенс, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенс, или икотехномически ексосусенс, но не и двата заедно в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сусенс; общо понятие за икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия ексосусенсат (последният в качеството му
на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексосусенсна
двустепенна икореномическа ексомонада). Същото е като икореномически
ексосусенсант* (ecorenomic exosusensant). Разновидност е на понятието за
икореномически ексореалитант. Тъй като икореномическият ексосмисъл е
общо понятие за икореномическа ценност и икореномически субстат, а икореномическият ексосупсенс (същото като икореномическа ексофеносуперстанта) е общо понятие за икореномическа феност и икореномически запас, икореномическият ексосусeнс е общо понятие за ценност, феност, субстат и запас в
икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически ексодисустант. Вж. икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСАТ* (ecorenomic exosusensate) (*) –
общо понятие за икономически ексосусенсат и икотехномически ексосусенсат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенсат, или
икотехномически ексосусенсат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
сусенсат; двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексосусенсатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически
ексосмисъл и икореномически ексосупсенс (последното същото като икореномическа ексофеносуперстанта), между които има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Разновидност е на понятието за икореномически ексореалитат. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексосусенсат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосмисъл (който е негова вътрешно ексосусенсатно предназначение) и ексосупсенс (който е
негово вътрешно ексосусенсатно предназначение). Икореномическият ексосмисъл е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексосупсенс; той едновременно е ексосмисъл на икореномическия ексопредмет и ексосмисъл на ексосупсенса на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосупсенс е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия
ексосмисъл; той едновременно е ексосупсенс на икореномическия ексоп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редмет и ексосупсенс на ексосмисъла на ексоикореномическия предмет. Вж.
икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСИТ* (ecorenomic exosusensite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сусенсит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосусенсит и икотехномически ексосусенсит, които са негови разновидности (то
е или икономически ексосусенсит, или икотехномически ексосусенсит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като
цялостност от икореномически ексосмисъл (който е вид икореномически ексоинтуит) и икореномически ексосупсенс (който е вид икореномически ексоекстуит) (същото като икореномическа ексофеносуперстанта), като цялостност
на негова ексосмислова вътрешна (скрита) и ексосупсенсна външна (разкрита)
страна; ексосусенситна (частична) цялостна конституираност (ексосусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексосусенситна (частична) цялостна ексоикореномическа конституираност* (susensitive partial entire exoecorenomic
constitution /constitutivity/); икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на икореномическия ексопредмет. Сусенситът е общо
понятие за икореномически ексодиспозит и икореномически ексосустит. Той е
разновидност е на икореномическия ексоконтуит. В границите на икореномическия ексосусенсит икореномическият ексосмисъл и ексоикореномическият
супсенс са относително различни ексосусенситни степени (равнища) на конституираността
на
икореномическия
ексопредмет*
(constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическият ексосмисъл се
снема в икореномическия ексосупсенс: икореномическият ексосупсенс е икореномическия ексосмисъл в снет вид. Първопричината на икореномическия
ексосупсенс е скрита в икореномическия ексосмисъл, а икореномическият
смисъл [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексосупсенс
[който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосусенсит са обектният икореномически ексосусенсит* (object ecorenomic exosusensite) (ексосусенситът на
икореномическия обект) и системният икореномически ексосусенсит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(system ecorenomic exosusensite) (ексосусенситът на икореномическата система). Вж. икореномически ексосусенстатит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАНТ* (ecorenomic exosusensant) (*)
– общо понятие за икономически ексосусенсант и икотехномически ексосусенсант, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенстант,
или икотехномически ексосусенстант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сусенстант; общо понятие за икореномически ексосeнстат и икореномически ексосупсенстат, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икореномическия ексосусенстат (последният в качеството му на
двустепенна икореномическа ексодуада, в частност на ексосусенстатна
двустепенна икореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за
икореномически ексореалититант. Вж. икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАТ* (ecorenomic exosusensate),
икореномически ексодисустификат, (*) – общо понятие за икономически ексосусенстат и икотехномически ексосусенстат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенстат, или икотехномически ексосусенстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сусенстат; двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е ексосусенсатна двустепенна икореномическа ексодуада),
състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексосенстат (последният от своя страна съставен от икореномическата ценностност и икореномическия субстат) и (б) икореномически ексосупсенстат (последният от
своя страна съставен от икореномическата феност и икореномическия запас),
между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две
съставни части е едностепенна икореномическа ексодуада). В това се качество
икореномическият сусенстат е едносъставна двустепенна икореномическа
ексодуада* (one-complex two-stage ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (ценностност, субстат, феност и запас), всеки един от които е едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексосусенстат може да се
разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа ексомонада*
(two-complex two-stage ecorenomic exomonad) (вж. двустепенна икореномичес130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка ексомонада), състояща се от два елемента (ексосенстат и ексосупсенстат),
всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо ексопонятие. Икореномическият ексосусенстат е разновидност на понятието за икореномически ексореалититат. Всеки икореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икореномически ексосусенстат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на ексосенстат (който е негово вътрешно ексосусенстатно предназначение) и ексосупсенстат (който е негово външно ексосусенстатно предназначение). Икореномическият ексосенстат е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексосупсенстат; той едновременно е
ексосенстат на икореномическия ексопредмет и ексосенстат на ексосупсенстата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосупсенстат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексосенстат; той едновременно е ексосупсенстат на икореномическия ексопредмет и ексосупсенстат
на ексосенстата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосусенстат се покрива с икореномическия ексодисустификат, тъй като и двете
понятия представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в
първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а във втория –
като ексодуада от две двустепенни ексомонади). Вж. икореномически ексодисустификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАТАТ* (ecorenomic exosusenstatate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
сусенстатат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосусенстатат и икотехномически ексосусенстатат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенстатат, или икотехномически ексосусенстатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексосенстат (който е вид икореномически ексоинтат) и икореномически ексосупсенстат (който е вид икореномически ексоекстат), като цялостност на негова ексосенстатна вътрешна (скрита) и ексосупсенстатна външна (разкрита) страна;
ексосусенстататна (частична) цялостна конституираност (ексосусенстататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексосусенстататна (частична) цялостна
ексоикореномическа конституираност* [susenstatative (partial) entire
exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически ексосенстат и икореномически ексосупсенстат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(частично) съвкупностно цялостно предназначение на икореномическия
ексопредмет. Ексосусенстататът е съвкупност от понятията за икореномически
ексодиспозит и икореномически ексосустит. Той е разновидност на икореномическия ексоконтат. В границите на икореномическия ексосусенстатат икореномическият ексосенстат и икореномическият ексосупсенстат са относително различни сусенстататни степени (равнища) на конституираността на
икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
exothing). Икореномическият ексосенстат се снема в икореномическия ексосупсенстат: икореномическият ексосупсенстат е икореномическия ексосенстат
в снет вид. Първопричината на икореномическия ексосупсенстат е скрита в
икореномическия ексосенстат, а икореномическият ексосенстат [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия
ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексосупсенстат [който е вид
вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосусенстатат са обектният икореномически ексосусенстатат* (object ecorenomic exosusenstatate) (ексосусенстататът
на икореномическия обект) и системният икореномически ексосусенстатат* (system ecorenomic exosusenstatate) (ексосусенстататът на икореномическата система). Вж. икореномически ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАТИТ* (ecorenomic exosusenstatite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
сусенстатит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосусенстатит и икотехномически ексосусенстатит, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенстатит, или икотехномически ексосусенстатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексосенстит (който е вид икореномически ексоинтит) и икореномически ексосупсенстит (който е вид икореномически ексоекстит), като цялостност на негова ексосенститна вътрешна (скрита) и ексосупсенститна външна (разкрита) страна;
ексосусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (ексосусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на
икореномическия ексопредмет или още ексосусенстатитна (частична и
единна) цялостна ексоикореномическа конституираност* [susenstatitive
(partial and united) entire exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически ексосенстит и икореномически ексосупсенстит в тяхното вътрешнопро132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); единно (частично) цялостно предназначение на
икореномическия ексопредмет. Ексосустрататитът е единство на понятията за
икореномически ексодиспозит и икореномически ексосустит. Той е разновидност на икореномическия ексоконтит. В границите на икореномическия
ексосусенстатит икореномическият ексосенстит и икореномическият ексосупсенстит са относително различни ексосусенстатитни степени (равнища) на
конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическият ексосенстит се
снема в икореномическия ексосупсенстит: икореномическият ексосупсенстит
е икореномическия ексосенстит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексосупсенстит е скрита в икореномическия ексосенстит, а икореномическият ексосенстит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия
ексосупсенстит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосусенстатит са
обектният икореномически ексосусенстатит* (object ecorenomic
exosusenstatite) (ексосусенстатитът на икореномическия обект) и системният
икореномически ексосусенстатит* (system ecorenomic exosusenstatite) (ексосусенстатитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия ексосусенстатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР ексосусенсант

ИР ексосмисъл

ИР ексосупсенс

ИР ексодисустант

ИР ексосусенсат
ИР ексодисустификант

ИР ексосусенсит

ИР ексодиспозант
и ИР ексосустант

ИР ексосъщност и
ИР ексосубстанция

ИР ексоявление и
ИР ексосуперстанта

ИР ексодиспозат и
ИР ексосустат

ИР ексодиспозит и
ИР ексосустит

ИР ексодисустат
ИР ексосусенстант

ИР ексодисустификат

ИР ексосенстат

ИР ексосупсенстат

ИР ексосусенстат

ИР ексосусенстатат
ИР ексосусенстинт

ИР ексосупсенстит

ИР ексосенстит

ИР ексодисустит

ИР ексосусенстит
ИР ексодисустифитит

ИР ексосусенстатит
Фиг. 1. Икореномически (ИР) ексосусенстатит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТИНТ* (ecorenomic exosusenstint) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сусенстинт; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексосусенстинт и икотехномически ексосусенстинт, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенстинт, или икотехномически ексосусенстинт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие
за икореномически ексосенстит и икореномически ексосупсенстит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексосусенстит (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексосусенститна двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или за ексосусенстинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за ексосусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосусенстинт е разновидност на
икореномическия ексоконант. Вж. икореномически ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТИТ* (ecorenomic exosusenstite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сусенстит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосусенстит и икотехномически ексосусенстит, които са негови разновидности (то е или икономически ексосусенстит, или икотехномически ексосусенстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна
икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексосусенститна двустепенна икореномическа ексомонада),
състояща се от взаимодействащи си икореномически ексосенстит и икореномически ексосупсенстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексосусенстит, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосенстит [който е негова ексосенститна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, ексосенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексосупсенстит [който е негова ексосупсенститна единна
частична външна (разкрита) конституираност, ексосупсенститна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексосенстит е първичен и определящ по
отношение на икореномическия ексосупсенстит; той едновременно е ексосен135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стит на икореномическия предмет и начин на имплициране на ексосупсенстита
на икореномическия предмет. Икореномическият ексосупсенстит е вторичен и
решаващ по отношение на икореномическия ексосенстит; той едновременно е
ексосупсенстит на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на
ексосенстита на икореномическия предмет. Икореномическият ексосусенстит
е разновидност на икореномическия ексоконат. Вж. икореномически ексосусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТАНТ* (ecorenomic exosustant) (*) – общо
понятие за икономически ексосустант и икотехномически ексосустант, които
са негови разновидности (то е или икономически ексосустант, или икотехномически ексосустант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустант;
общо понятие за икореномически субстат и икореномически запас, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексосустат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада и същото като икореномически ексоспецификат). Икореномическият ексосустант е една от разновидностите на икореномическия ексоспецисустант и
на икореномическия ексодисустант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТАТ* (ecorenomic exosustate) (*) – общо
понятие за икономически ексосустат и икотехномически ексосустат, които
са негови разновидности (то е или икономически ексосустат, или икотехномически ексосустат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустат; вид
двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икореномически ексосустификат, така че е ексосустатна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически субстат и икореномически запас, общо понятие за които е икореномическият ексосустант и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия ексоспецисустификант и на икореномическия ексодисустатификант. Всеки
икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически
ексосустат, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстат (който
е негово ексоспецифатно вътрешно състояние) и запас (който е негово ексоспецифатно външно състояние). Икореномическият субстат е първично и опре136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делящо по отношение на икореномическия запас; той едновременно е субстат
на икореномическия ексопредмет и субстат на запаса на икореномическия ексопредмет. Икореномическият запас е вторичен и решаващ по отношение на
икореномическия субстат; той едновременно е запас на икореномическия ексопредмет и запас на субзапаса на икореномическия ексопредмет. Икореномическият запас е начинът на реализиране на икореномическия субзапас. Вж.
икореномически ексобитериорат.
Даден икореномически субстат може да се опредмети [това е ексосустационно икореномическо ексоопредметяване* (exosustational ecorenomic
exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic exoobjectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)]
в един или в повече от един взаимодействащи си икореномически запаси, като
се предполага, че субстатът се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всеки един от запасите поотделно (по това икореномическият ексосустат
се отличава от икореномическия ексоспецифат: при последния при опредметяването си икореномическия контив разпределя своя обема между различните
еднотипови активи). С този преход невидимият и намиращ се в дълбочина
икореномически субстат се трансформира (вж. икономическо преобразование)
в един или повече от един по-близки до видимостта икореномически запаси.
Това е ексосуперстантно ексоопредметяване на икореномическия субстат, което показва, че икореномическият запас непосредствено е субстатов икореномически запас, че той е непосредствено запас на своя субстат. Обратната на
ексосустационното ексоопредметяване трансформация (като ексосустационно
ексоразпредметяване на икореномическите запаси в икореномически субстат)
е ексосустационното икореномическо ексоинтензиониране* (exosustational
ecorenomic exointensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic exointensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е ексосубстанционно ексоинтензиониране на икореномическия
запас (респ. запаси), което показва, че икореномическият субстат непосредствено е запасов икореномически субстат, че той е непосредствено субстат на
своя запас. Тук се разглежда случай на ексоопредметяване на субстата в само
един даден запас [запас от даден тип, изразяваща някакъв етап от икореномическата еволюция* (ecorenomic evolution) (вж. икономическа еволюция)].
Количеството на субстата SS на икореномическия ексопредмет като субстат на дадения запас в границите на икореномическия ексосустат (на ексосустификата) се означава като ексосустатно-общ икореномически субстат*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(exosustatically-total ecorenomic substatum /subavailability/) TSS. Функцията,
която моделира ексосустационното икореномическо ексоинтензиониране, е
TSS = TSS(ST ),

където ST е количеството на икореномическия запас. Тя е функция на ексосустационното, значи и на субстатовото ексоинтензиониране на икореномическия запас, и наред с това е функция на ексосустатно-общия субстат. От нея
се извежда пределният субстат на икореномическия запас* (marginal substatum of the ecorenomic stock), която е първата производна
MSSst (ST ) =

∂ TSS(ST )
∂ST

на функцията на ексосустатно-общия субстат.
Даденият икореномически запас (например фактор като съставно понятие), в което се опредметява икореномическият субстат, може да съществува в
семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическия запас [например различни видове (респ. разновидности) на фактора], като даденият запас е разпределил своя обем между тях. Тогава при опредметяването
икореномическият субстат разпределя обема си между различните видове на
запаса. Ако даденият запас е представен от един вид, тогава е налице едновидово ексосустационно икореномическо ексоопредметяване* (one-species
exosustational ecorenomic exoobjectification), при два вида на запаса – двувидово
ексосустационно икореномическо ексоопредметяване* (two-species exosustational ecorenomic exoobjectification), при три вида – тривидово ексосустационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exosustational
ecorenomic exoobjectification) , при повече от три вида – многовидово ексосустационно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exosustational
ecorenomic exoobjectification). Съответстващите на тях разновидности на ексосустационното икореномическо ексоинтензиониране са: едновидово ексосустационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exosustational
ecorenomic exointensioning), двувидово ексосустационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-species exosustational ecorenomic exointensioning),
тривидово ексосустационно икореномическо ексоинтензиониране* (threespecies exosustational ecorenomic exointensioning), многовидово ексосустационно икореномическо ексоинтензиониране* (multispecies exosustational
ecorenomic exointensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията, която моделира едновидовото ексосустационно икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексосустатно-общия икореномически субстат при едновидовото ексоинтензиониране), е посоченият по-горе
израз TSS = TSS(ST ), от който се извежда съответстващият й пределен субстат
на икореномическия запас
MSSst (ST ) =

∂ TSS(ST )
∂ST

.

Функцията, която моделира двувидовото ексосустационно икореномическо
ексоинтензиониране (функцията на ексосустатно-общия икореномически
субстат при двувидовото ексоинтензиниране), е
TSS = TSS(ST1 , ST2 ),

където ST1 е първият вид на икореномически запас, а ST2 е вторият негов вид
(тук TSS е общ субстат на първия и втория вид на запаса). Тя е функция на
ексосустационното, значи и на субстатовото ексоинтензиониране на икореномическия запас, в т.ч. на субстатовото ексоинтензиониране на първия и това на
втория вид на запаса. От нея се извеждат пределният субстат на първия вид
на икореномическия запас* (marginal substatum of the first-species ecorenomic
stock)
MSSst1 (ST1 , ST2 ) =

∂TSS(ST1 , ST2 )
∂ST1

и пределният субстат на втория вид на икореномическия запас* (marginal
substatum of the second-species ecorenomic stock)
MSSst2 (ST1 , ST2 ) =

∂ TSS(ST1 , ST2 )
∂ST2

Те са първи частни производни на функцията на ексосустатно-общия субстат.
Обемът на един и същ икореномически субстат може да се прояви в различни
комбинации от обемите на двата вида на дадения запас. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексосустатно-общия субстат съществува заместване между първия и втория вид на запаса, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез ексосустатната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на безразличието на икореномическата субстат* (exosustatic
indifference curve of the ecorenomic substatum) ICSS-ESUS .
Функцията на ексосустатно-общия икореномически субстат
TSS = TSS(ST1 , ST2 )

не се променя с движението на точка по ексосустатната (ексосустификатната)
крива на безразличието на икореномическия субстат ICSS-ESUS . Затова уравнението на кривата ICSS-ESUS при дадено постоянно равнище на ексосустатнообщия икореномически субстат е
TSS(ST1 , ST2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическия запас, имащи посочената еднакъв (постоянен)
ексосустатно-общ икореномически субстат
TSS(ST1 , ST2 ) = const.

С движението на точка по ексосустатната крива на безразличието на икореномическия субстат ICSS-ESUS , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на дадения икореномически запас се променят в противоположна посока като увеличаването на едния замества намаляването на другия. Положението, че един и същ субстат може да съответства на различни комбинации на
видовете на запаса обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на запаса
(d ST1 , d ST2 ) (т.е. при движение на точка по ексосустатната крива на безразличието на икореномическия супстат ICSS-ESUS ) прирастът на функцията на ексосустатно-общия икореномически субстат е нейният пълен диференциал
d TSS(ST1 , ST2 ) =
= MSSst1 (ST1 , ST2 )d ST1 + MSSst2 (ST1 , ST2 )d ST2

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TSS(ST1 , ST2 ) =
=

∂ TSS(ST1 , ST2 )
∂ST1

d ST1 +

∂ TSS(ST1 , ST2 )
∂ST2

d ST2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическия запас се извършва в рамките на дадена ексосустатна крива на безразличието на
икореномическия субстат, диференциалният прираст на функцията на ексосустатно-общия субстат е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на запаса запазва непроменен тяхния ексосустатно-общ субстат:
d TSS(ST1 , ST2 ) =
= MSSst1 (ST1 , ST2 )d ST1 + MSSst2 (ST1 , ST2 )d ST2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстатно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическия запас* (substatumly-equivalent
substitution of the species ecorenomic stock). То е субстатно-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на ексосустатно-общия икореномически субстат
MSSst1 (ST1 , ST2 )d ST1 и MSSst2 (ST1 , ST2 )d ST2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексосустатно-общия субстат,
по отношение на което се конституира ексосустатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на субстатно-еквивалентното заместване на видовете на икореномическия запас* (marginal rate of the substatumly-equivalent substitution of the species ecorenomic stock)
MRSSSst12 =
=−

d ST2

=−

d ST1

MSSst1 (ST1 , ST2 )
MSSst2 (ST1 , ST2 )

∂ TSS(ST1 , ST2 ) ∂ TSS(ST1 , ST2 )
:
.
∂ST1
∂ST2
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

[

]

Тя е отрицателна величина MRSSSst12 < 0 и е равна на отношението

d ST2

d ST1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на запаса
(единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна
на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MSSst1 (ST1 , ST2 )
MSSst2 (ST1 , ST2 )

между пределните субстати на двата вида на запаса. Пределната норма
MRSSSst12 показва към определена точка от ексосустатната крива на безразличието на икореномическия субстат ICSS-ESUS с колко единици трябва да се
намали обемът на втория вид на запаса, което да позволи да се увеличи обемът
на неговия първи вид с една единица, така че тяхния ексосустатно-общ субстат
да остане постоянна величина.
Функцията на ексосустатно-общия икореномически субстат е
TSS = TSS(ST1 , ST2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия субстат на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic substatum) H (SS) st12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (SS) st12

 ∂ 2 TSS(ST1 , ST2 ) ∂ 2 TSS(ST1 , ST2 ) 


,
2


∂ST1∂ST2
∂ST1
= 2
 > 0.
2
∂
TSS
(
ST
,
ST
)
∂
TSS
(
ST
,
ST
)

1
2
1
2 
,


∂ST2 ∂ST1
∂ST22



Матрицата на икореномическия субстат на О. Хесе H (ST ) st12 изцяло положително определена, тъй като ексосустационното ексоинтензиониране е винаги ускорено ексосустационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exosustational ecorenomic exointensioning), което е обусловено от икореномическата природа на субстата и запаса. Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 TSS(ST1 , ST2 )
∂ST12

> 0,

∂ 2 TSS(ST1 , ST2 )
∂ST22

>0

показват, че пределният субстат на даден вид на икореномически запас се увеличава с неговото (на запаса) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексосустатна крива на безразличието на
икореномическия субстат* (convex exosustatic indifference curve of the
ecorenomic substatum) ICSS-ESUS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за
нарастващия пределен субстат на икореномическия запас* (law of the
marginal substatum increasing of the ecorenomic stock). Законът за нарастващия
пределен икореномически субстат е друг израз на ускореното насищане при
изчерпането на дадения субстат при нарастване на равнището на икореномическия запас. Според този закон с нарастването на количеството на даден
вид на икореномическия запас (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на запаса) неговият ексосустатно-общ икореномически субстат се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговият пределен
субстат нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на запаса, всяка следваща
единица прираст на първия вид на запаса изисква изчерпването на все поголеми порции от икореномическия субстат, както и при постоянно равнище
на първия вид на запаса, всяка следваща единица прираст на втория вид на запаса също изисква изчерпването на все по-големи порции от икореномическия
субстат. Законът за нарастващия пределен субстат на икореномическия запас е
валиден за всеки произволен брой на видовете на запаса, в т.ч. и при единствен
вид. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическия запас той все по-ефективен в представляването на икореномическия си
субстат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномически запас

ST2
ICSS-ESUS

ST1

0

Количество на първия вид
икореномически запас
Фиг. 1. Изпъкнала ексосустатна крива на безразличието на икореномическия субстат

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексосустат*
(individual ecorenomic exosustate), фирмен икореномически ексосустат* (firm
ecorenomic exosustate), обществен икореномически ексосустат* (social
ecorenomic exosustate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност
се
разграничават
микроикореномически
ексосустат*
(microecorenomic
exosustate),
мезоикореномически
ексосустат*
(mesoecorenomic
exosustate),
макроикореномически
ексосустат*
(macroecorenomic exosustate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИДИСПОЗИТ* (ecorenomic exosustidisposite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exosustispecifite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИТ* (ecorenomic exosustite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустит;
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосустит и икотехномически ексосустит, които са негови разновидности (то е или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ексосустит, или икотехномически ексосустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като цялостност от икореномическа ексосубстанция (която е вид икореномически ексоинститутит) и икореномическа ексосуперстанта (която е вид кореномически
ексоексститутит), като цялостност на негова ексосубстанциална вътрешна
(скрита) и ексосуперстантна външна (разкрита) страна; ексосуститна цялостна конституираност (ексосуститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексосуститна
единична цялостна ексоикореномическа конституираност* (sustitive single
entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); цялостно същество (основание) на икореномическия предмет.
Разновидност е на икореномическия конститутит. В границите на икореномическия ексосустит икореномическата ексосубстанция и икореномическата
ексосуперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическата ексосубстанция
се снема в икореномическата ексосуперстанта: икореномическата ексосуперстанта е икореномическата ексосубстанция в снет вид. Първопричината на икореномическата ексосуперстанта е скрита в икореномическата ексосубстанция,
а икореномическата ексосубстанция [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икореномическата ексосуперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и
решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосустит са обектният икореномически ексосустит* (object ecorenomic
exosustite) (ексосуститът на икореномическия обект) и системният икореномически ексосустит* (system ecorenomic exosustite) (ексосуститът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИФЕНОМЕН* (ecorenomic exosustiphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАНТ* (ecorenomic exosustrant), икореномически ексоспецисустант, (*) – общо понятие за икономически ексосустрант и икотехномически ексосустрант, които са негови разновидности (то е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или икономически ексосустрант, или икотехномически ексосустрант, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустрант; общо понятие за икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексосустрат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в
частност на ексосустратна двустепенна икореномическа ексомонада). Разновидност е на понятието за икореномически ексореалитант. Тъй като икореномическият ексосубстрат е общо понятие за икореномически контив и икореномически субстат, а икореномическият ексосуперстрат е общо понятие за
икореномически актив и икореномически запас, икореномическият ексосустрант е общо понятие за контив, актив, субстат и запас в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически ексоспецисустант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТ* (ecorenomic exosustrate) (*) – общо
понятие за икономически ексосустрат и икотехномически ексосустрат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосустрат, или икотехномически ексосустрат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексосустрат; двустепенна икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексосустратна двустепенна икореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икореномически
ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат (последното същото като
икореномическа ексосупформа), между които има отношения на определящо
и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Разновидност е на понятието за икореномически ексореалитат. Всеки икореномически ексопредмет може да се интерпретира като икореномически ексосустрат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексосубстрат
(който е негова вътрешна ексосустратна основа) и ексосуперстрат (който е негова външна ексосустратна основа). Икореномическият ексосубстрат е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексосуперстрат; той
едновременно е ексосубстрат на икореномическия ексопредмет и ексосубстрат
на ексосуперстрата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосуперстрат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексосубстрат; той едновременно е ексосуперстрат на икореномическия ексопредмет и ексосуперстрат на ексосубстрата на икореномическия ексопредмет.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАНТ* (ecorenomic exosustratant) (*)
– общо понятие за икономически ексосустратант и икотехномически ексосустратант, които са негови разновидности (то е или икономически ексосустратант, или икотехномически ексосустратант, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия ексосустратант; общо понятие за икореномически ексосубстратат и икореномически ексосуперстратат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексосустратат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексодуада, в частност на
ексосустрататна двустепенна икореномическа ексодуада). Разновидност е
на понятието за икореномически ексореалититант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАТ* (ecorenomic exosustratate),
икореномически ексоспецисустификат, (*) – общо понятие за икономически
ексосустратат и икотехномически ексосустратат, които са негови разновидности (то е или икономически ексосустратат, или икотехномически ексосустратат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на икореномическия ексосустратат;
двустепенна икореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосустрататна двустепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексосубстратат (последният от своя страна съставен от икореномическия контив и икореномическия субстат) и (б) икореномически ексосуперстратат (последният
от своя страна съставен от икореномическия актив и икореномическия запас),
между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две
съставни части е едностепенна икореномическа ексодуада). В това се качество
икореномическият ексосустратат е едносъставна двустепенна икореномическа ексодуада* (one-complex two-stage ecorenomic exoduad) (вж. двустепенна
икореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (контив, субстат,
актив и запас), всеки един от които е едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексосустратат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа ексомонада* (twocomplex two-stage ecorenomic exomonad) (вж. двустепенна икореномическа монада), състояща се от два елемента (ексосубстратат и ексосуперстратат), всеки
един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо ексопонятие.
Икореномическият ексосустратат е разновидност на понятието за икореноми147
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ексореалититат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически ексосустратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосубстратат (който е негова вътрешна ексосустрататна
основа) и ексосуперстратат (който е негова външна ексосустрататна основа).
Икореномическият ексосубстратат е първичен и определящ по отношение на
икореномическия ексосуперстратат; той едновременно е ексосубстратат на
икореномическия ексопредмет и ексосубстратат на ексосуперстратата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосуперстратат е вторичен и
решаващ по отношение на икореномическия ексосубстратат; той едновременно е ексосуперстратат на ексоикореномическия предмет и ексосуперстратат на
ексосубстратата на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосустратат се покрива с икореномическия ексоспецисустификат, тъй като и
двете понятия представляват една и съща двустепенна икореномическа ексодуада (в първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а във
втория – като ексодуада от две двустепенни ексомонади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАТАТ* (ecorenomic exosustratatate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
сустрататат; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосустрататат и икотехномически ексосустрататат, които са
негови разновидности (то е или икономически ексосустрататат, или икотехномически ексосустататат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексосубстратат (който е вид икореномически ексоинтат) и икореномически ексосуперстратат (който е вид икореномически ексоекстат), като цялостност на негова ексосубстрататана вътрешна (скрита) и ексосуперстрататна външна (разкрита) страна; ексосустратататна (частична) цялостна конституираност
(ексосустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност)
на икореномическия ексопредмет или още ексосустратататна (частична)
цялостна ексоикореномическа конституираност* [sustratatative (partial)
entire exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически ексосубстратат и икореномически ексосуперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икореномическия
предмет. Ексосустратататът е съвкупност от понятията за икореномически ексоспецифит и икореномически ексосустит. Той е разновидност на икореномическия ексоконтат. В границите на икореномическия ексосустрататат икоре148
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият ексосубстратат и икореномическият ексосуперстратат са относително различни ексосустратататни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecorenomic exothing). Икореномическият ексосубстратат се снема в икореномическия ексосуперстратат: икореномическият ексосуперстратат е икореномическия ексосубстратат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексосуперстратат е скрита в икореномическия ексосубстратат, а икореномическият ексосубстратат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическия ексосуперстратат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо
в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосустрататат са обектният икореномически ексосустрататат* (object ecorenomic
exosustratatate) (ексосустратататът на икореномическия обект) и системният
икореномически ексосустрататат* (system ecorenomic exosustratatate) (ексосустратататът на икореномическата система). Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАТИТ* (ecorenomic exosustratatite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
сустрататит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосустрататит и икотехномически ексосустрататит, които са
негови разновидности (то е или икономически ексосустрататит, или икотехномически ексосустрататит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
икореномически ексопредмет като цялостност от икореномически ексосубстратит (който е вид икореномически ексоинтит) и икореномически ексосуперстратит (който е вид икореномически ексоекстит), като цялостност на негова ексосубстратитна вътрешна (скрита) и ексосуперстратитна външна (разкрита) страна; ексосустрататитна (частична и единна) цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексосустрататитна
(частична и единна) цялостна ексоикореномическа конституираност*
[sustratatitive (partial and united) entire exoecorenomic constitution /constitutivity/];
икореномически ексосубстратит и икореномически ексосуперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни,
които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна основа на икореномическия ексопредмет. Ексосустрататитът е единство на поняти149
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ята за икореномически ексоспецифит и икореномически ексосустит. Той е
разновидност на икореномическия ексоконтит. В границите на икореномическия ексосустрататит икореномическият ексосубстратит и икореномическият
ексосуперстратит са относително различни ексосустрататитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическият ексосубстратит се снема в икореномическия ексосуперстратит: икореномическият
ексосуперстратит е икореномическия ексосубстратит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексосуперстратит е скрита в икореномическия ексосубстратит, а икореномическият ексосубстратит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия ексопредмет] се
разкрива чрез икореномическия ексосуперстратит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосустрататит са обектният икореномически ексосустрататит* (object ecorenomic exosustratatite) (ексосустрататитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексосустрататит* (system
ecorenomic exosustratatite) (ексосустрататитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия ексосустрататит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР ексосустрант

ИР ексоексосуперстрат

ИР ексосубстрат

ИР ексоспецисустант

ИР ексосустрат
ИР ексоспецисустификант

ИР ексосустрит

ИР ексоспецифант и
ИР ексосустант

ИР ексосъдържание и
ИР ексосубстанция

ИР ексоформа и ИР
ексосуперстанта

ИР ексоспецифат и
ИР ексосустат

ИР ексоспецифит
и ИР ексосустит
ИР ексоспецисустат
ИР ексосустратант

ИР ексосуперстратат

ИР ексосубстратат

ИР ексоспецисустификат

ИР ексосустратат

ИР ексосустрататат
ИР ексосустратинт

ИР ексосуперстратит

ИР ексосубстратит

ИР ексоспецисустит

ИР ексосустратит
ИР ексоспецисустифитит

ИР ексосустрататит
Фиг. 1. Икореномически (ИР) ексосустрататит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТИНТ* (ecorenomic exosustratint) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустратинт; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексосустратинт и икотехномически ексосустратинт, които са негови разновидности (то е или икономически ексосустратинт, или ексоикотехномически
сустратинт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие
за икореномически ексосубстратит и икореномически ексосуперстратит,
които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия ексосустратит (последният в качеството му на двустепенна икореномическа ексомонада, в частност на ексосустратитна двустепенна икореномическа ексомонада); общо понятие или за ексосустратинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща
конституираност), или за ексосустратинтна (единна частична) външна
конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосустратинт е разновидност на икореномическия ексоконант. Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТИТ* (ecorenomic exosustratite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустратит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексосустратит и икотехномически ексосустратит, които са негови разновидности (то е или икономически ексосустратит, или икотехномически ексосустратит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна
икореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексосустратитна двустепенна икореномическа ексомонада),
състояща се от взаимодействащи си икореномически ексосубстратит и икореномически ексосуперстратит, между които има отношения на определящо
и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икореномически ексосустратит, т.е. като диалектически
противоречиво единство на ексосубстратит [който е негова ексосубстратитна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, ексосубстратитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и ексосуперстратит [който е негова ексосуперстратитна единна частична външна (разкрита) конституираност, ексосуперстратитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият ексосубстратит е първи152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен и определящ по отношение на икореномическия ексосуперстратит; той
едновременно е ексосубстратит на икореномическия ексопредмет и начин на
имплициране на ексосуперстратита на икореномическия ексопредмет. Икореномическият ексосуперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия ексосубстратит; той едновременно е ексосуперстратит на икореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексосубстратита на икореномическия предмет. Икореномическият ексосустратит е разновидност на
икореномическия ексоконат. Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРИТ* (ecorenomic exosustrite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия сустрит;
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексосустрит и икотехномически ексосустрит, които са негови разновидности (то е
или икономически ексосустрит, или икотехномически ексосустрит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като
цялостност от икореномически ексосубстрат (който е вид икореномически ексоинтуит) и икореномически ексосуперстрат (който е вид икореномически
ексоекстуит) (същото като икореномическа ексосупформа), като цялостност
на негова ексосубстратностна вътрешна (скрита) и ексосуперстратна външна
(разкрита) страна; ексосустритна (частична) цялостна конституираност
(сустритна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексосустритна (частична) цялостна
ексоикореномическа конституираност* (sustritive partial entire exoecorenomic constitution /constitutivity/); икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие
(на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
(частична) цялостна основа на икореномическия ексопредмет. Ексосустритът е общо понятие за икореномически ексоспецифит и икореномически ексосустит. Той е разновидност е на икореномическия ексоконтуит. В границите
на икореномическия ексосустрит икореномическият ексосубстрат и икореномическият ексосуперстрат са относително различни сустритни степени (равнища) на конституираността на икореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic exothing). Икореномическият ексосубстрат се снема в икореномическия ексосуперстрат: икореномическият ексосуперстрат е икореномическия ексосубстрат в снет вид. Първопричината на
икореномическия ексосуперстрат е скрита в икореномическия ексосубстрат, а
икореномическият ексосубстрат [който е вид първична (примитивна) и опре153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------деляща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия ексосуперстрат [който е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия ексосустрит са обектният икореномически ексосустрит* (object ecorenomic
exosustrite) (ексосустритът на икореномическия обект) и системният икореномически ексосустрит* (system ecorenomic exosustrite) (ексосустритът на
икореномическата система). Вж. икореномически ексосустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАНТ* (ecorenomic exo-tree-strant),
икореномически реалитант, (*) – общо понятие за икономически ексотристрант и икотехномически ексотристрант, които са негови разновидности (то
е или икономически ексотристрант, или икотехномически ексотристрант, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означване (на изразяване) на икореномическия тристрант; общо понятие за
икореномически ексодиспозант, икореномически ексоспецифант и икореномически ексосустант, които са негови разновидности и които като тройка образуват икореномическия ексотристрат (последният в качеството му на едностепенна икореномическа ексотриада, в частност на ексотристратна едностепенна икореномическа ексотриада). Негови разновидности са също икореномическият ексодиспецифант, икореномическият ексоспецисустант и
икореномическият ексодисустант. Тъй като икореномическият ексодиспозант
е общо понятие за икореномическа ценностност и икореномическа феност,
икореномическият специфат е общо понатие за икореномически контив и икореномически актив и икореномическият сустант е общо понятие за икореномически субстат и икореномически запас, икореномическият ексотристрант е
общо понятие за ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически ексореалитант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТ* (ecorenomic exo-tree-strate),
тристратна едностепенна икореномическа триада, (*) – общо понятие за
икономически ексотристрат и икотехномически ексотристрат, които са негови разновидности (то е или икономически ексотристрат, или икотехномически ексотристрат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия тристрат;
едностепенна икореномическа ексотриада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е ексотристратна едностепенна икореномичес154

1567

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка ексотриада), състояща се от взаимодействащи си икореномически ексодиспозант, икореномически ексоспецифант и икореномически ексосустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет
може да се интерпретира като икореномически ексотристрат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексодиспозант (който е негова ексотристратна определеност), ексоспецифант (който е негово ексотристратно състояние) и ексосустант (който е негово ексотристратно същество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТИФИКАНТ* (ecorenomic exo-treestratificant) (*) – общо понятие за икономически ексотристратификант и
икотехномически ексотристратификант, които са негови разновидности (то
е или икономически ексотристратификант, или икотехномически ексотристратификант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален
начин за означаване (на изразяване) на икореномическия тристратификант;
общо понятие за икореномически ексодиспозат (същото като икореномически
ексодиспозификат), икореномически ексоспецифат (същото като икореномически ексоспецификат) и икореномически ексосустат (същото като икореномически ексосустификат), които са негови разновидности и които като тройка
образуват икореномическия ексотристратификат (последният в качеството
му на двустепенна икореномическа ексотриада, в частност на ексотристратификатна двустепенна икореномическа ексотриада). Негови разновидности са също икореномическият ексодиспецификант, икореномическият
ексоспецисустификант и икореномическият ексодисустификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТИФИКАТ* (ecorenomic exo-treestratificate), икореномически реалититат, (*) – общо понятие за икономически
ексотристратификат и икотехномически ексотристратификат, които са
негови разновидности (то е или икономически ексотристратификат, или икотехномически ексотристратификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия тристратификат; двустепенна икореномическа ексотриада (двустепенен триравнищен диалектически формат, така че е ексотристратификатна двустепенна икореномическа ексотриада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически ексодиспозат (същото като икореномически ексодиспозификат и от своя страна съставен от икореномическата ценностност и
икореномическата феност), (б) икореномически ексоспецифат (същото като
155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически ексоспецификат и от своя страна съставен от икореномическия контив и икореномическия актив) и (в) икореномически ексосустат (същото като икореномически ексосустификат и от своя страна съставен от икореномическия субстат и икореномическия запас), между които (а), (б) и (в)
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези три съставни части е двустепенна икореномическа ексомонада). В това се качество икореномическият
ексотристратификат е едносъставна двустепенна икореномическа ексотриада* (one-complex two-stage ecorenomic exotriad) (вж. двустепенна икореномическа ексотриада), състояща се от шест елемента (ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), всеки един от които е едносъставно икореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икореномическият ексотристратификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икореномическа
ексотриада* (two-complex one-stage ecorenomic exotriad (вж. едностепенна
икореномическа ексотриада), състояща се от три елемента (ексодизпозат, ексоспецифат и ексосустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно
икореномическо ексопонятие. Всеки икореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икореномически ексотристратификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексодиспозат (който е негова ексотристратификатна определеност), ексоспецифат (който е негово ексотристратификатно състояние) и ексосустат (който е негово ексотристратификатно същество).
Икореномическият тристратификат се покрива с икореномическия ексореалититат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна
икореномическа ексотриада (в първия случай като ексотриада от три двустепенни ексомонади, а във втория – като ексомонада от две едностепенни ексотриади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТИФИТИТ* (ecorenomic exotreestritifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия тристратифитит; общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексотристратифитит и икотехномически ексотристратифитит, които са негови разновидности (то е или икономически ексотристратифитит, или икотехномически ексотристратифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия ексодиспозат, икореномическия ексоспецифат и икореномическия ексосустат (като
двойки от икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, от
икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа и от икорено156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта) [той е двойка от
(1) единството на икореномическата ексосъщност, икореномическото ексосъдържание и икореномическата ексосубстанция и (2) единството на икореномическото ексоявление, икореномическата ексоформа и икореномическата ексосуперстанта и затова е двустепенна икореномическа ексомонада, в частност
ексотристратифититна двустепенна икореномическа ексомонада]. Икореномическият ексотристратифитит е разновидност на икореномическия ексоконфикант. Вж. икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРИТ* (ecorenomic exotree-strite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия
тристрит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексотристрит и икотехномически ексотристрит, които са негови разновидности (то е или икономически ексотристрит, или икотехномически ексотристрит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия ексодиспозант, икореномическия ексоспецифант и икореномическия ексосустант и затова е едностепенна икореномическа ексомонада, в
частност – ексотристритна едностепенна икореномическа ексомонада.
Тъй като икореномическият ексодиспозант е общо понятие за икореномическа
ексосъщност и икореномическо ексоявление, икореномическият ексоспецифант е общо понятие за икореномическо ексосъдържание и икореномическа
ексоформа, а икореномическият ексосустант е общо понятие за икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта, икореномическият
ексотристрит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият ексотристрит е разновидност на икореномическия ексоконфант. Вж. икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФАКТИТАТ* (ecorenomic exofactitate) (*) –
общо понятие за икономически ексофактитат и икотехномически ексофактитат, които са негови разновидности (то е или икономически ексофактитат,
или икотехномически ексофактитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия фактитат; вид едностепенна икореномическа ексотриада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофактитатна
едностепенна икореномическа ексотриада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа феност, икореномически акктив и икореномически запас, общо понятие за които е икореномическата ексодаденост и между които
157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може да
с е интерпретира като икореномически ексофактитат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на феност (която е негова външна ексоопределеност),
актив (която е негово външно ексосъстояние) и запас (който е негово външно
ексосъщество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФАКТИТИТ* (ecorenomic exofactitite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия фактитит; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически
ексофактитит и икотехномически ексофактитит, които са негови разновидности (то е или икономически ексофактитит, или икотехномически ексофактитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически
ексопредмет като единство от икореномическо ексоявление, икореномическа
ексоформа и икореномическаексо суперстанта (които са видове икореномически ексоексститутити), негова ексофактититна външна (разкрита) страна;
ексофактититна (частична и единна) външна конституираност (ексосупсенститна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексофактититна (частична и единна) външна ексоикореномическа конституираност* [factititive (partial and united) external
exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическо ексоявление (като
външна определеност), икореномическа ексоформа (като външно състояние) и
икореномическа ексосуперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три външни икореномически страни на
икореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат);
единна (частична) външна реалност на икореномическия ексопредмет. Ексофактититът е разновидност на икореномическия ексоекстит. Основни разновидности на икореномическия ексофактитит са обектният икореномически ексофактитит* (object exoecorenomic factitite) (ексофактититът на икореномическия обект) и системният икореномически ексофактитит* (system
exoecorenomic factitite) (ексофактититът на икореномическата система). Вж.
икореномически ексореалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОКОНТЕНТАТ* (ecorenomic exophenocontentate) (*) – общо понятие за икономически ексофеноконтентат и икотехномически ексофеноконтентат, които са негови разновидности (то е или
икономически ексоесфеноконтентат, или икотехномически ексоесфеноконтен158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин
за означаване (на изразяване) на икореномическия феноконтентат; вид
едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофеноконтентатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически контив
и икореномическа феност, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икореномически ексофеноконтентат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
контив (което е негово вътрешно състояние) и феност (която е негова външно
определеност). Икореномическият контив е първичен и определящ по отношение на икореномическата феност; той едновременно е контив на икореномическия ексопредмет и контив на феността на икореномическия ексопредмет.
Икореномическата феност е вторична и решаваща по отношение на икореномическия контив; тя едновременно е феност на икореномическия ексопредмет
и феност на контива на икореномическия ексопредмет. Вж. икореномически
ексодиспецификат.
Даден икореномически контив може да се опредмети [това е ексофеноконтентационно икореномическо ексоопредметяване* (exophenocontentational ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо
опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически фености, като се предполага, че контивът се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяка една от феностите поотделно. С този преход невидимият икореномически контив се трансформира (вж. икореномическо преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически фености. Това е феностно ексоопредметяване на икореномическия контив, което показва, че икореномическата феност опосредствано (чрез взаимозависимостите между икореномическия контив и икореномическата ценностност) е контивна икореномическа феност, че тя е опосредствана феност на
контива. Обратната на ексофеноконтентационното ексоопредметяване трансформация (като ексофеноконтентационно ексоразпредметяване на икореномическите фености в икореномически контив) е ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране* (exophenocontentational ecorenomic exointensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране*
(ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е
контивно ексоинтензиониране на икореномическата феност (респ. фености),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което показва, че икореномическият контив опосредствано е феностен икореномически контив, че той е опосредстван контив на феността. Тук се разглежда случай на ексоопредметяване на контива само една дадена феност (феност от даден тип).
Количеството на контива CS на икореномическия ексопредмет като контив на дадената феност в границите на икореномическия ексофеноконтентат
(на ексофеноконтентатификата) се означава като ексофеноконтентатно-общ
икореномически контив* (exophenocontentatically-total ecorenomic coassets)
TCS . Функцията, която моделира ексофеноконтентационното икореномическо
ексоинтензиониране, е
TCS = TCS(FN),

където FN е количеството на икореномическата феност. Тя е функция на ексофеноконтентационното, значи и на контентното ексоинтензиониране на
икореномическата феност, и наред с това е функция на ексофеноконтентатнообщия контент. От нея се извежда пределният контив на икореномическата
феност* (marginal coassets of the ecorenomic pheness), която е първата производна
MCSfn (FN) =

∂ TCS(FN)
∂ FN

на функцията на ексофеноконтентатно-общия контив.
Дадената икореномическа феност, в която се опредметява икореномическия контив, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическата феност, като дадената феност разпредела своя
обем между тях. Тогава при опредметяването му икореномическият контив
разпределя обема си между различните видове на феността. Ако даденото явление е представено от един вид, тогава е налице едновидово ексофеноконтентационно
икореномическо
ексоопредметяване*
(one-species
exophenocontentational ecorenomic exoobjectification), при два вида на феността
– двувидово ексофеноконтентационно икореномическо ексоопредметяване* (two-species exophenocontentational ecorenomic exoobjectification), при три
вида – тривидово ексофеноконтентационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exophenocontentational ecorenomic exoobjectification) ,
при повече от три вида – многовидово ексофеноконтентационно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exophenocontentational ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoobjectification). Съответстващите на тях разновидности на ексофеноконтентационното икореномическо ексоинтензиониране са: едновидово ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exophenocontentational ecorenomic exointensioning), двувидово ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-species exophenocontentational ecorenomic exointensioning), тривидово ексофеноконтентационно
икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exophenocontentational
ecorenomic exointensioning), многовидово ексофеноконтентационно икореномическо
ексоинтензиониране*
(multispecies
exophenocontentational
ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексофеноконтентационно
икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив при едновидовото ексоинтензиониране),
е посоченият по-горе израз TCS = TCS(FN), откойто се извежда съответстващият му пределен контив на икореномическата феност
MCSfn (FN) =

∂ TCS(FN)
∂ FN

.

Функцията, която моделира двувидовото ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране (функцията на ексофеноконтентатно-общия
икореномически контив при двувидовото ексоинтензиониране), е
TCS = TCS(FN1 , FN 2 ),

където FN1 е първият вид на икореномическата феност, а FN 2 е вторият нейн
вид (тук TCS е общият контив на първия и втория вид на явлението). Тя е
функция на ексофеноконтентационното, значи и на контивното ексоинтензиониране на икореномическите фености, в т.ч. на контивното ексоинтензиониране на първия и това на втория вид на феността. От нея се извеждат пределният контив на първия вид на икореномическото феност* (marginal conassets
of the first-species ecorenomic pheness)
MCSfn1 (FN1 , FN 2 ) =

∂ TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN1

и пределният контив на втория вид на икореномическата феност* (marginal conassets of the second-species ecorenomic pheness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MCSfn2 (FN1 , FN 2 ) =

∂ TCS(FN1 , FN 2 )
.
∂ FN 2

Те са първи частни производни на функцията на ексофеноконтентатно-общия
икореномически контив. Обемът на един и същ икореномически контив може
да се прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадената
икореномическа феност. Затова при непроменена (постоянна) величина на
ексофеноконтентатно-общия икореномически контив съществува заместване
между първия и втория вид на икореномическата феност, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез ексофеноконтентатната крива на безразличието на икореномическия контив*
(exophenocontentatic indifference curve of the ecorenomic conassets) ICCS- EPEC .
Функцията на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив
TCS = TCS(FN1 , FN 2 )

не се променя с движението на точка по ексофеноконтентатната (ексофеноконтентатофикатната) крива на безразличието на икореномическия контив
ICCS- EPEC . Затова уравнението на кривата ICCS- EPEC при дадено постоянно равнище на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив е
TCS(FN1 , FN 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата феност, имащи посочения еднакъв (постоянен)
ексофеноконтентатно-общ икореномически контив
TCS(FN1 , FN 2 ) = const.

С движението на точка по ексофеноконтентатната крива на безразличието на
икореномическия контив ICCS- EPEC , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на дадената икореномическа феност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и същ икореномически контив може да съответства на различни комбинации на видовете на феността обаче не означава, че при
използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на двата вида на феността
(d FN1 , d FN 2 ) (т.е. при движение на точка по ексофеноконтентатната крива на
безразличието на икореномическия контив ICCS- EPEC ) прирастът на функцията
на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив е нейният пълен диференциал
d TCS(FN1 , FN 2 ) =
= MCSfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MCSpe2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

или, което е същото,
d TCS(FN1 , FN 2 ) =
=

∂ TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN1

d FN1 +

∂ TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

d FN 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
феност се извършват в рамките на дадена ексофеноконтентатна крива на безразличието на икономическя контив, диференциалният прираст на функцията
на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив е нулев. Това е така,
защото противоположното изменение в количествата на двата вида на икореномическата феност запазва непроменена тяхния феноконтентатно-общ икореномически контив:
d TCS(FN1 , FN 2 ) =
= MCSfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MCSpe2 (FN1 , FN 2 )d FN 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като контивно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическата феност* (conassetly-equivalent
substitution of the species ecorenomic pheneness). То е контивно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив
MCSfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 и MCSfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.

163

1576

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на ексофеноконтентатно-общия
икореномически контив, по отношение на което се конституира ексофеноконтентатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на
контивно-еквивалентното заместване на видовете на икореномическата
феност* (marginal rate of the conassetly-equivalent substitution of the species
ecorenomic pheneness)
MRCSSfn12 =
=−

d FN 2
d FN1

MCSfn1 (FN1 , FN 2 )

=−

=

MCSfn2 (FN1 , FN 2 )

∂ TCS(FN1 , FN 2 ) ∂ TCS(FN1 , FN 2 )
:
.
∂ FN1
∂ FN 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRCSSfn12 < 0 и е равна на отношението

d FN 2

d FN1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на феността (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MCSfn1 (FN1 , FN 2 )
MCSfn2 (FN1 , FN 2 )

между пределните контиви на двата вида на феността. Пределната норма
MRCSSfn12 показва към определена точка от ексофеноконтентатната крива на
безразличието на икореномическия контив ICCS- EPEC с колко единици трябва
да се намали обемът на втория вид на икореномическата феност, което да позволи да се увеличи обемът на нейния първи вид с една единица, така че тяхният ексофеноконтентатно-общ икореномически контив да остане постоянна величина.
Функцията на ексофеноконтентатно-общия икореномически контив е
TCS = TCS(FN1 , FN 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия контив на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic conassets) H (CS) fn12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
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H (CS) fn12

 ∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
.
2
∂
TCS
(
FN
,
FN
)
∂
TCS
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 2



В зависимост от икореномическата природа на контива и феността се разграничават (1) ускорено ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exophenocontentational ecorenomic exointensioning)
и забавено ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране* (delayed exophenocontentational ecorenomic exointensioning).
При ускореното ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия контив на О. Хесе H (CO) fn12 е
изцяло положително определена:

H (CS) fn12

 ∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
 > 0.
2
∂
TCS
(
FN
,
FN
)
∂
TCS
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN12

> 0,

∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 22

>0

показват, че пределният контив на даден вид на икореномическа феност се
увеличава с нейното (на феността) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексофеноконтентатна крива на
безразличието на икореномическия контив* (convex exophenocontentatic
indifference curve of the ecorenomic conassets) ICCS- EPEC (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващия пределен контив на икореномическата феност* (law of the marginal conassets increasing of the ecorenomic pheneness). Законът за нарастващия пределен икореномически контив е друг израз
на ускореното насищане при изчерпането на дадения контив при нарастване на равнището на икореномическата феност. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на феността)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейният ексофеноконтентатно-общ икореномически контив се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговият пределен контив нараства, което се дължи
на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище
на втория вид на феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на
феността изисква изчерпването на все по-големи порции от контива, както и
при постоянно равнище на първия вид на феността, всяка следваща единица
прираст на втория вид на феността също изисква изчерпването на все поголеми порции от контива. При този вариант на ексоинтензионирането законът
за нарастващия пределен контив на икореномическата феност е валиден за
всеки произволен брой на видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид.
При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата
феност тя става все по-ефективна в представляването на икореномическия си
контив.
Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICCS- EPEC

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 1. Изпъкнала ексофеноконтентатна крива
на безразличието на икореномическия контив

При забавеното ексофеноконтентационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия контив на О. Хесе H (CO) fn12 е
изцяло отрицателно определена:
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H (CS) fn12

 ∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
 < 0.
2
∂
TCS
(
FN
,
FN
)
∂
TCS
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN12

< 0,

∂ 2 TCS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 22

<0

показват, че пределния контив на даден вид на икореномическата феност намалява с нейното (на феността) нарастване. Затова при забавеното ексоинтензиониране се конституира вдлъбната ексофеноконтентатна крива на безразличието на икореномическия контив* (concave exophenocontentatic
indifference curve of the ecorenomic conassets) ICCS- EPEC (фиг. 2). Дължи се на
действието на закона за намаляващия пределен контив на икореномическата феност* (law of the marginal conassets decreasing of the ecorenomic
pheneness). Законът за намаляващия пределен икореномически контив е друг
израз на забавеното насищане при изчерпането на дадения контив при нарастване на равнището на феността. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други
условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на феността) нейният ексофеноконтентатно-общ икореномически контив се увеличава със забавени темпове, т.е. неговият пределен контив намалява, което се дължи на посоченото
забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на
икореномическата феност, всяка следваща единица прираст на първия вид на
феността изисква изчерпването на все по-малки порции от икореномическия
контив, както и при постоянно равнище на първия вид на феността, всяка
следваща единица прираст на втория вид на феността също изисква изчерпването на все по-малки порции от контива. При този вариант на ексоинтензионирането законът за намаляващия пределен контив съдържание на икореномическата феност е валиден за всеки произволен брой на видовете на феността, в
т.ч. и при единствен вид. При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата феност явление тя става все по-неефективна в представляването на икореномическия си контив.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICCS- EPEC

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 2. Вдлъбната ексофеноконетентатна крива
на безразличието на икореномическия контив

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексофеноконтентат*
(individual ecorenomic exophenocontentate), фирмен икореномически ексофеноконтентат* (firm ecorenomic exophenocontentate), обществен икореномически ексофеноконтентат* (social ecorenomic exophenocontentate) и други.
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексофеноконтентат* (microecorenomic exophenocontentate),
мезоикореномически ексофеноконтентат* (mesoecorenomic exophenocontentate), макроикореномически ексофеноконтентат* (macroecorenomic
exophenocontentate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОСПЕЦИФИТ* (ecorenomic exophenospecifite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОСУБСТАТ* (ecorenomic exophenosubstate) (*) – общо понятие за икономически ексофеносубстат и икотехномически ексофеносубстат, които са негови разновидности (то е или икономически
ексофеносубстат, или икотехномически ексофеносубстат, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия феносубстат; вид едностепенна икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофеносубстатна едностепенна икореномическа ексодуада), състояща се от
взаимодействащи си икореномически субас и икореномическа феност между
които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически ексопредмет може
да се интерпретира като икореномически ексофеносубстат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на субстат (който е негово вътрешно същество)
и феност (което е негова външна определеност). Икореномическият субстат е
първичен и определящ по отношение на икореномическата феност; той едновременно е субстат на икореномическия ексопредмет и субстат на феността на
икореномическия ексопредмет. Икореномическата феност е вторична и решаваща по отношение на икореномическия субзапас; тя едновременно е феност
на икореномическия ексопредмет и феност на субстата на икореномическия
ексопредмет. Вж. икореномически ексодисустификат.
Дадена икореномически субстат може да се опредмети [това е ексофеносубстационно икореномическо ексоопредметяване* (exophenosubstational
ecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически фености, като се предполага, че субстатът се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяка една от феностите поотделно (по това икореномическият ексофеносубстат се отличава от икореномическия ексоспецифат:
при последния при ексоопредметяването си икореномическото контив разпределя своя обем между различните еднотипови активи). С този преход невидимият и намиращ се в дълбочина икореномически субстат се трансформира
(вж. икореномическо преобразование) в една или повече от една по-близки до
видимостта икореномически фености. Това е феностно опредметяване на икореномическия субстат, което показва, че икореномическата феност опосредствано (посредством икореномическата ценностност) е субстатова икореномическа феност, че тя е опосредствана феност на своя субстат. Обратната на
ексофеносубстационното ексоопредметяване трансформация (като ексофеносубстационно ексоразпредметяване на икореномическите фености в икореномическа субстат) е ексофеносубстационното икореномическо ексоинтензиониране* (exophenosubstational ecorenomic exointensioning) (което е разновидност на икореномическото интензиониране изобщо). То е субстатово ексоинтензиониране на икореномическата феност (респ. фености), което показва,
че икореномическият субстатът опосредствано е феностен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстат, че той е опосредстван субстат на своята феност. Тук се разглежда
случай на ексоопредметяване на субстата в само една дадена феност (феност
от даден тип).
Количеството на субстата SS на икореномическия ексопредмет като субстанция на даденото явление в границите на икореномическия феносубстат (на
феносубстатификата) се означава като ексофеносубстатно-общ икореномически субстат* (exophenosubstatically-total ecorenomic substatum) TSS. Функцията, която моделира ексофеносубстационното икореномическо ексоинтензиониране, е
TSS = TSS(FN),

където FN е количеството на икореномическата феност. Тя е функция на ексофеносубстационното, значи и на субстатовото ексоинтензиониране на икореномическатафеност, и наред с това е функция на ексофеносубстатно-общия
субстат. От нея се извежда пределният субстат на икореномическата феност* (marginal substatum of the ecorenomic pheness), която е първата производна
MSSfe (FN) =

∂ TSS(FN)
∂ FN

на функцията на ексофеносубстатно-общия субстат.
Дадената икореномическа феност (например продукт като съставно понятие), в която се опредметява икореномическият субстат, може да съществува в
семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическата феност [например различни видове (респ. разновидности) на продукта], като дадената феност е разпределило своя обем между тях. Тогава при ексоопредметяването му икореномическият субстат разпределя обема си между различните
видове на икореномическата феност. Ако дадената феност е представена от
един вид, тогава е налице едновидово ексофеносубстационно икореномическо ексоопредметяване* (one-species exophenosubstational ecorenomic
exoobjectification), при два вида на феността – двувидово ексофеносубстационно икореномическо ексоопредметяване (two-species exophenosubstational
ecorenomic exoobjectification), при три вида – тривидово ексофеносубстационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species exophenosubstational
ecorenomic exoobjectification) , при повече от три вида – многовидово ексофеносубстационно икореномическо ексоопредметяване* (muitispecies exo170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------phenosubstational ecorenomic exoobjectification). Съответстващите на тях разновидности на ексофеносубстационното икореномическо ексоинтензиониране
са: едновидово ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exophenosubstational ecorenomic exointensioning), двувидово
ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране* (two-species
exophenosubstational ecorenomic exointensioning), тривидово ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exophenosubstational ecorenomic exointensioning), многовидово ексофеносубстационно икореномическо
ексоинтензиониране*
(multispecies
exophenosubstational
ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексофеносубстационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на ексофеносубстатно-общия
икореномически субстат при едновидовото ексоинтензиониране), е посоченият
по-горе израз TSS = TSS(FN), от който се извежда съответстващият й пределен субстат на икореномическата феност
MSSfe (FN) =

∂ TSS(FN)
∂ FN

.

Функцията, която моделира двувидовото ексофеносубстационно икореномическо интензиониране (функцията на ексофеносубстатно-общия икореномически субстат при двувидовото ексоинтензиониране), е
TSS = TSS(FN1 , FN 2 ),

където FN1 е първият вид на икореномическата феност, а FN 2 е вторият нейн
вид (тук TSS е общият субстат на първия и втория вид на феността). Тя е функция на ексофеносубстационното, значи и на субстатовото ексоинтензиониране на икореномическите фености, в т.ч. на субстатовото ексоинтензиониране
на първия и това на втория вид на феността. От нея се извеждат пределният
субстат на първия вид на икореномическата феност* (marginal substatum
of the first-species ecorenomic pheness)
MSSfe1 (FN1 , FN 2 ) =

∂ TSS(FN1 , FN 2 )
∂ FN1

и пределният субстат на втория вид на икореномическата феност* (marginal substatum of the second-species ecorenomic pheness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSSfe2 (FN1 , FN 2 ) =

∂ TSS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

.

Те са първи частни производни на функцията на ексофеносубстатно-общия
субстат. Обемът на един и същ икореномически субстат може да се прояви в
различни комбинации от обемите на двата вида на дадената икореномическа
феност. Затова при непроменена (постоянна) величина на ексофеносубстнообщия икореномически субстат съществува заместване между първия и втория
вид на икореномическата феност, като техните изменения са противоположни.
Тези зависимости се експлицират чрез ексофеносубстатната крива на безразличието на икореномическия субстат* (exophenosubstatic indifference
curve of the ecorenomic substatum) ICSS- EFES .
Функцията на ексофеносубстатно-общия икореномически субстат
TSS = TSS(FN1 , FN 2 )

не се променя с движението на точка по ексофеносубстатната (ексофеносубстатификатната) крива на безразличието на икореномическия субстат ICSS- EFES .
Затова уравнението на кривата ICSS- EFES при дадено постоянно равнище на ексофеносубстатно-общия икореномически субстат е
TSS(FN1 , FN 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата феност, имащи посоченият еднакъв (постоянен)
ексофеносубстатно-общ икореномически субстат
TSS(FN1 , FN 2 ) = const.

С движението на точка по ексофеносубстатната крива на безразличието на
икореномическата субстанция ICSS- EFES , която е низходяща, количествата на
първия и втория вид на дадената икореномическа феност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на
другото. Положението, че един и същ икореномически субстат може да съответства на различни комбинации на видовете на икореномическата феност
обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на двата вида на феността
(d FN1 , d FN 2 ) (т.е. при движение на точка по ексофеносубстатната крива на
безразличието на икореномическия субстат ICSS- EFES ) прирастът на функцията
на ексофеносубстатно-общия икореномически субстат е нейният пълен диференциал
d TSS(FN1 , FN 2 ) =
= MSSfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MSSfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

или, което е същото,
d TSS(FN1 , FN 2 ) =
=

∂ TSS(FN1 , FN 2 )
∂ FN1

d FN1 +

∂ TSS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

d FN 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
феност се извършва в рамките на дадена ексофеносубстатна крива на безразличието на икореномическия субстат, диференциалният прираст на функцията
на ексофеносубстатно-общия икореномически субстат е нулев. Това е така,
защото противоположното изменение в количестава на двата вида на икореномическата феност запазва непроменен тяхения ексофеносубстатно-общ икореномически субстат:
d TSS(FN1 , FN 2 ) =
= MSSfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MSSfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстатно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическата феност* (substatumlyequivalent substitution of the species ecorenomic pheness). То е субстантноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на ексофеносубстатно-общия икореномически
субстат
MSSfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 и MSSfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
173

1586

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на ексофеносубстатно-общия
субстат, по отношение на което се конституира ексофеносубстатната крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на субстатноеквивалентното заместване на видовете на икореномическата феност*
(marginal rate of the substatumly-equivalent substitution of the species ecorenomic
pheness)
MRSSS pe12 =
=−

d FN 2

=−

d FN1

MSSfn1 (FN1 , FN 2 )

=

MSSfn2 (FN1 , FN 2 )

∂ TSS(FN1 , FN 2 ) ∂ TSS(FN1 , FN 2 )
:
.
∂ FN1
∂ FN 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSSSfn12 < 0 и е равна на отношението

d FN 2

d FN1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на икореномическата феност (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MSSfn1 (FN1 , FN 2 )
MSSfn2 (FN1 , FN 2 )

между пределните субстати на двата вида на феността. Пределната норма
MRSSSfn12 показва към определена точка от ексофеносубстатната крива на
безразличието на икореномическия субстат ICSS- EFES с колко единици трябва
да се намали обемът на втория вид на икореномическата феност, което да позволи да се увеличи обемът на нейния първи вид с една единица, така че техният ексофеносубстатно-общ икореномически субстат да остане постоянна
величина.
Функцията на ексофеносубстатно-общия икореномически субстат е
TSS = TSS(FN1 , FN 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическея субстат на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic substatum) H (SS) pe12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

H (SS) fn12

 ∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 )

,
2

∂ PE1
= 2
 ∂ TSS(FN1 , FN 2 ) ,

∂ FN 2 ∂ FN1


∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 ) 

∂ PE1∂ PE 2
.
∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 ) 

∂ FN 22


В зависимост от икореномическата природа на субстата и феността се разграничават (1) ускорено ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exophenosubstational ecorenomic exointensioning) и забавено ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране* (delayed exophenosubstational ecorenomic exointensioning).
При ускореното ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия субстат на О. Хесе H (SS) pe12 е изцяло
положително определена:

H (SS) fn12

 ∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TSS(FN1 , FN 2 ) , ∂ TSS(FN1 , FN 2 ) 


∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 )
∂ PE 22

>0

показват, че пределният субстат на даден вид на икореномическата феност се
увеличава с нейното (на феността) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексофеносубстатна крива на безразличието на икореномическия субстат* (convex exophenosubstatic
indifference curve of the ecorenomic substatum) ICSS- EFES (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващия пределен субстат на икореномическата феност* (law of the marginal substatum increasing of the ecorenomic
pheness). Законът за нарастващия пределен икореномически субстат е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения субстат при нарастване на равнището на феността. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други
условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на феността) неговата ексо175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------феносубстатно-общия икореномически субстат се увеличава с ускоряващи се
темпове, т.е. неговия пределен субстат нараства, което се дължи на посоченото
ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид
на феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на феността изисква изчерпването на все по-големи порции от субстата, както и при постоянно
равнище на първия вид на феността, всяка следваща единица прираст на втория вид на феността също изисква изчерпването на все по-големи порции от
субстата. При този вариант на ексоинтензионирането законът за нарастващия
пределен субстат на икореномическата феност е валиден за всеки произволен
брой на видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата феност то става все
по-ефективна в представляването на икореномическия си субстат.
Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICSS- EFES

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 1. Изпъкнала ексофеносубстатна крива на
безразличието на икореномическия субстат

При забавеното ексофеносубстационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия субстат на О. Хесе H (SS) pe12 е изцяло
отрицателно определена:
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- ∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 )

,
2

∂ PE1
= 2
 ∂ TSS(FN1 , FN 2 ) ,

∂ FN 2 ∂ FN1


∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 ) 

∂ PE1∂ PE 2
H (SS) fn12
 < 0.
∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 ) 

∂ FN 22

Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 )
∂ PE12

< 0,

∂ 2 TSS(FN1 , FN 2 )
∂ PE 22

<0

показват, че пределният субстат на даден вид на икореномическата феност намалява с нейното (на феността) нарастване. Затова при забавеното ексоинтензиониране се конституира вдлъбната ексофеносубстатна крива на безразличието на икореномическия субстат* (concave exophenosubstatic indifference curve of the ecorenomic substatum) ICSS- EFES (фиг. 2). Дължи се на действието на закона за намаляващия пределен субстат на икореномическата феност* (law of the marginal substatum decreasing of the ecorenomic pheness). Законът за намаляващия пределен икореномически субстат е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадения субстат при нарастване на
равнището на феността. Според този закон с нарастването на количеството на
даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия, в т.ч. и
при постоянни останалите видове на феността) нейния ексофеносубстатнообщ икореномически субстат се увеличава със забавени темпове, т.е. неговият
пределен субстат намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане.
Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на феността, всяка
следваща единица прираст на първия вид на феността изисква изчерпването на
все по-малки порции от субстата, както и при постоянно равнище на първия
вид на феността, всяка следваща единица прираст на втория вид на феността
също изисква изчерпването на все по-малки порции от субстата. При този вариант на ексоинтензионирането законът за намаляващия пределен субстат на
икореномическата феност е валиден за всеки произволен брой на видовете на
икореномическата феност, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата феност тя става все понеефективна в представляването на икореномическия си субстат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICSS- EFES

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 2. Вдлъбната ексофеносубстатна крива на
безразличието на икореномическия субстат

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексофеносубстат*
(individual ecorenomic exophenosubstate), фирмен икореномически ексофеносубстат* (firm ecorenomic exophenosubstate), обществен икореномически
ексофеносубстат* (social ecorenomic exophenosubstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически ексофеносубстат* (microecorenomic exophenosubstate), мезоикореномически ексофеносубстат* (mesoecorenomic exophenosubstate), макроикореномически ексофеносубстат* (macroecorenomic exophenosubstate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОСУСТИТ* (ecorenomic exophenosustite)
– вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОФОРМАТ* (ecorenomic exophenoformate) (*) – общо понятие за икономически ексофеноформатат и икотехномически ексофеноформатат, които са негови разновидности (то е или икономически ексоесфеноформат, или икотехномически ексоесфеноформат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия феноформат; вид едностепенна икореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така
че е ексофеноформатна едностепенна икореномическа ексодуада), състоя178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ща се от взаимодействащи си икореномически актив и икореномическа феност, общо понятие за които е икореномическата ексопроявление и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия ексофактитат. Всеки икореномически ексопредмет може да с е
интерпретира като икореномически ексофеноформат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на актив (което е негово външно състояние) и феност
(която е негова външна определеност). Икореномическият актив е първичен и
определящ по отношение на икореномическата феност; той едновременно е
актив на икореномическия ексопредмет и актив на феността на икореномическия ексопредмет. Икореномическата феност е вторична и решаваща по отношение на икореномическия актив; тя едновременно е феност на икореномическия ексопредмет и феност на актива на икореномическия ексопредмет. Вж.
икореномически ексодиспецификат.
Даден икореномически актив може да се опредмети [това е ексофеноформационно икореномическо ексоопредметяване* (phenoformational
exoecorenomic exoobjectification), което е разновидност на икореномическото
опредметяване* (exoecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически фености, като се предполага, че активът се опредметява (се експлицира)
с целия си обем във всяка една от феностите поотделно. С този преход видимият, но и намиращ се не съвсем близо до повърхността икореномически актив се трансформира (вж. икореномическо преобразование) в една или повече
от една по-близки до видимостта икореномически фености. Това е феностно
опредметяване на икореномическия актив, което показва, че икореномическата
феността опосредствано (чрез взаимозависимостите между икореномическония
контив и икореномическата ценностност в икореномическия ексоесконтентат) е активова икореномическа феност, че тя е опосредствана феност на
актива. Обратната на ексофеноформационното ексоопредметяване трансформация (като ексофеноформациононно ексоразпредметяване на икореномическите явления в икореномическа форма) е ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране* (exophenoformational ecorenomic exointensioning)
[което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic
intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е активово интензиониране на икореномическата феност (респ. фености), което показва, че
икореномическият актив опосредствано е феностен икореномически актив,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------че той е опосредстван актив на феността. Тук се разглежда случай на опредметяване на актива в само една дадена феност (феност от даден тип).
Количеството на актива AS на икореномическия ексопредмет като актив
на дадената феност в границите на икореномическия ексофеноформат (на ексофеноформофиката) се означава като ексофеноформатно-общ икореномически актив* (exophenoformatically-total ecorenomic assets) TAS. Функцията,
която моделира ексофеноформационното икореномическо интензиониране, е
TAS = TAS(FN),

където FN е количеството на икореномическата феност. Тя е функция на ексофеноформационното, значи и на активовото интензиониране на икореномическата феност, и наред с това е функция на ексофеноформатно-общия актив.
От нея се извежда пределният актив на икореномическата феност* (marginal assets of the ecorenomic pheness), която е първата производна
MASfn (FN) =

∂ TAS(FN)
∂ FN

на функцията на ексофеноформатно-общия актив.
Дадената икореномическа феност, в която се опредметява икореномическият актив, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическата феност, като дадената феност е разпределила
своя обем между тях. Тогава при опредметяването му икореномическият актив
разпределя обема си между различните видове на феността. Ако дадената феност е представена от един вид, тогава е налице едновидово ексофеноформационно икореномическо ексоопредметяване* (one-species exophenoformational ecorenomic exoobjectification), при два вида на феността – двувидово ексофеноформационно икореномическо ексоопредметяване* (two-species
exophenoformational ecorenomic exoobjectification), при три вида – тривидово
ексофеноформационно икореномическо ексоопредметяване* (three-species
exophenoformational ecorenomic exoobjectification) , при повече от три вида –
многовидово ексофеноформационно икореномическо ексоопредметяване*
(muitispecies exophenoformational ecorenomic exoobjectification). Съответстващите на тях разновидности на феноформационното икореномическо интензиониране са: едновидово ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране* (one-species exophenoformational ecorenomic exointensioning), двувидово ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране* (two180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------species exophenoformational ecorenomic exointensioning), тривидово ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране* (three-species exophenoformational ecorenomic exointensioning), многовидово ексофеноформационно
икореномическо ексоинтензиониране* (multispecies exophenoformational
ecorenomic exointensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране (тя е функцията на ексофеноформатнообщия икореномически актив при едновидовото ексоинтензиониране), е посоченият по-горе израз TAS = TAS(FN), от който се извежда съответстващият й
пределен актив на икореномическата феност
MASfn (FN) =

∂ TAS(FN)
∂ FN

.

Функцията, която моделира двувидовото ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране (функцията на ексофеноформатно-общия икореномически актив при двувидовото ексоинтензиониране), е
TAS = TAS(FN1 , FN 2 ),

където FN1 е първият вид на икореномическата феност, а FN 2 е вторият нейн
вид (тук TAS е общия актив на първия и втория вид на феността). Тя е функция на ексофеноформационното, значи и на активовото ексоинтензиониране
на икореномическите фености, в т.ч. на активовото ексоинтензиониране на
първия и това на втория вид на феността. От нея се извеждат пределният актив на първия вид на икореномическата феност* (marginal assets of the firstspecies ecorenomic pheness)
∂ TAS(FN1 , FN 2 )
MASfn1 (FN1 , FN 2 ) =
∂ FN1
и пределният актив на втория вид на икореномическата феност* (marginal assets of the second-species ecorenomic pheness)
MASfn2 (FN1 , FN 2 ) =

∂ TAS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

.

Те са първи частни производни на функцията на ексофеноформатно-общия
актив. Обемът на един и същ икореномически актив може да се прояви в раз181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лични комбинации от обемите на двата вида на дадената феност. Затова при
непроменена (постоянна) величина на ексофеноформатно-общия актив съществува заместване между първия и втория вид на феността, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез ексофеноформатната крива на безразличието на икореномическата форма*
(phenoformatic indifference curve of the ecorenomic assets) ICAS-EPEF .
Функцията на ексофеноформатно-общия икореномически актив
TAS = TAS(FN1 , FN 2 )

не се променя с движението на точка по ексофеноформатната (ексофеноформофикатната) крива на безразличието на икореномическия актив ICAS-EPEF . Затова уравнението на кривата ICAS-EPEF при дадено постоянно равнище на ексофеноформатно-общия икореномически яктив е
TAS(FN1 , FN 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата феност, имащи посочения еднакъв (постоянен)
ексофеноформатно-общ икореномически актив
TAS(FN1 , FN 2 ) = const.

С движението на точка по ексофеноформатната крива на безразличието на
икореномическия актив ICAS-EPEF , която е низходяща, количествата на първия
и втория вид на дадената икореномическа феност се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че един и същ актив може да съответства на различни комбинации на видовете на феността обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на икореномическата феност (d FN1 , d FN 2 ) (т.е. при движение на точка по ексофеноформатната
крива на безразличието на икореномическия актив ICAS-EPEF ) прирастът на
функцията на ексофеноформатно-общия икореномически актив е нейният пълен диференциал
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TAS(FN1 , FN 2 ) =

= MASfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MASfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

или, което е същото,
d TAS(FN1 , FN 2 ) =

=

∂ TAS(FN1 , FN 2 )
∂ FN1

d FN1 +

∂ TAS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 2

d FN 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическотата
феност се извършва в рамките на дадена ексофеноформатна крива на безразличието на икореномическия актив, диференциалният прираст на функцията
на ексофеноформатно-общия икореномически актив е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количествата на двата вида на феността
запазва непроменен техният ексофеноформатно-общ актив:
d TAS(FN1 , FN 2 ) =

= MASfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 + MASfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като активово-еквивалентно заместване на видовете на икореномическата феност* (assetly-equivalent
substitution of the species ecorenomic pheness). То е активово-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на ексофеноформатн-общия икореномически актив
MASfn1 (FN1 , FN 2 )d FN1 и MASfn2 (FN1 , FN 2 )d FN 2

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ексофеноформатно-общия
икореномически актив, по отношение на което се конституира ексофеноформатната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на активово-еквивалентното заместване на видовете на икореномическата
феност* (marginal rate of the assetly-equivalent substitution of the species
ecorenomic pheness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MRASSfn12 =

=−

d FN 2
d FN1

MASfn1 (FN1 , FN 2 )

=−

=

MASfn2 (FN1 , FN 2 )

∂ TAS(FN1 , FN 2 ) ∂ TAS(FN1 , FN 2 )
:
.
∂ FN1
∂ FN 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRASSfn12 < 0 и е равна на отношението

d FN 2

d FN1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на феността (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MASfn1 (FN1 , FN 2 )
MASfn2 (FN1 , FN 2 )

между пределните форми на двата вида на феността. Пределната норма
MRASSfn12 показва към определена точка от ексофеноформатната крива на
безразличието на икореномическия актив ICAS-EPEF с колко единици трябва да
се намали обемът на втория вид на феността, което да позволи да се увеличи
обемът на нейния първи вид с една единица, така че техният ексофеноформатно-общ икореномически актив да остане постоянна величина.
Функцията на ексофеноформатно-общия икореномически актив е
TAS = TAS(FN1 , FN 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическия актив на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic assets) H (AS) fn12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (AS) fn12

 ∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
.
2
 ∂ TAS(FN1 , FN 2 ) , ∂ TAS(FN1 , FN 2 ) 


∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В зависимост от икореномическата природа на актива и феността се разграничават (1) ускорено ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране* (accelerated exophenoformational ecorenomic exointensioning) и забавено ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране* (delayed exophenoformational ecorenomic exointensioning).
При ускореното ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия актив на О. Хесе H (AS) fn12 е изцяло
положително определена:

H (AS) fn12

 ∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
 > 0.
2
∂
∂
TAS
(
FN
,
FN
)
TAS
(
FN
,
FN
)

1
2
1
2 
,


∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 )
∂ FN12

> 0,

∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 )
∂ FN 22

>0

показват, че пределният актив на даден вид на икореномическата феност се
увеличава с нейното (на феността) нарастване. Затова при ускореното ексоинтензиониране се конституира изпъкнала ексофеноформатна крива на безразличието на икореномическия актив* (convex exophenoformatic
indifference curve of the ecorenomic assets) ICAS-EPEF (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за нарастващия пределен актив на икореномическата
феност* (law of the marginal assets increasing of the ecorenomic pheness). Законът за нарастващия пределен икореномически актив е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадения актив при нарастване на равнището на икореномическата феност. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на феността) нейният ексофеноформатно-общ икореномически актив се увеличава с ускоряващи се темпове,
т.е. нейният пределен актив нараства, което се дължи на посоченото ускорено
насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на феността изисква изчерпването на все по-големи порции от актива, както и при постоянно равнище на
първия вид на феността, всяка следваща единица прираст на втория вид на фе185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността също изисква изчерпването на все по-големи порции от актива. При този вариант на ексоинтензионирането законът за нарастващия пределен актив
на икореномическата феност явление е валиден за всеки произволен брой на
видовете на феността, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическата феност тя става все поефективна в представляването на икореномическия си актив.
Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICAS-EPEF

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 1. Изпъкнала ексофеноформатна крива на
безразличието на икореномическия актив

При забавеното ексофеноформационно икореномическо ексоинтензиониране матрицата на икореномическия актив на О. Хесе H (AS) fn12 е изцяло
отрицателно определена:

H (AS) fn12

 ∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 ) ∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 ) 


,
2


∂ FN1∂ FN 2
∂ FN1
= 2
 < 0.
2
 ∂ TAS(FN1 , FN 2 ) , ∂ TAS(FN1 , FN 2 ) 


∂ FN 2 ∂ FN1
∂ FN 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 )
∂ FN12

< 0,

∂ 2 TAS(FN1 , FN 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------показват, че пределният актив на даден вид на икореномическата феност намалява с нейното (на феността) нарастване. Затова при забавеното ексоинтензиониране се конституира вдлъбната ексофеноформатна крива на безразличието на икореномическия актив* (concave exophenoformatic indifference
curve of the ecorenomic assets) ICAS-EPEF (фиг. 2). Дължи се на действието на
закона за намаляващия пределен актив на икореномическата феност* (law
of the marginal assets decreasing of the ecorenomic pheness). Законът за намаляващия пределен икореномически актив е друг израз на забавеното насищане
при изчерпането на дадения актив при нарастване на равнището на икореномическата феност. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата феност (при постоянни други условия, в т.ч. и
при постоянни останалите видове на феността) нейния ексофеноформатно-общ
икореномически актив се увеличава със забавени темпове, т.е. нейният пределен актив намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това
означава, че при постоянно равнище на втория вид на феността, всяка следваща единица прираст на първия вид на феността изисква изчерпването на все
по-малки порции от актива, както и при постоянно равнище на първия вид на
феността, всяка следваща единица прираст на втория вид на феността също
изисква изчерпването на все по-малки порции от актива. При този вариант на
ексоинтензионирането законът за намаляващия пределен актив на икореномическага феност е валиден за всеки произволен брой на видовете на феността, в
т.ч. и при единствен вид. При забавеното ексоинтензиониране с разширяването на икореномическага феност тя става все по-неефективня в представляването на икореномическия си актив.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втория вид
икореномическа феност

FN 2
ICAS-EPEF

FN1

0

Количество на първия вид
икореномическа феност
Фиг. 2. Вдлъбната ексофеноформатна крива на
безразличието на икореномическия актив

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ексофеноформат*
(individual ecorenomic exophenoformate), фирмен икореномически ексофеноформат* (firm ecorenomic exophenoformate), обществен икореномически ексофеноформат* (social ecorenomic exophenoformate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически
ексофеноформат* (microecorenomic exophenoformate), мезоикореномически
ексофеноформат* (mesoecorenomic exophenoformate), макроикореномически
ексофеноформат* (macroecorenomic exophenoformate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОФОРМАТИТ* (ecorenomic exophenoformatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическия феноформатит; общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексофеноформатит и икотехномически ексофеноформатит, които са негови разновидности (то е или икономически ексофеноформатит, или икотехномически ексофеноформатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически ексопредмет като единство от икореномическо ексоявление и икореномическа ексоформа (които са видове икореномически ексоексститутити), негова ексофеноформатитна външна (разкрита) страна; ексофеноформатитна (частична и единна) външна конституи188
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (КИ)
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------раност (ексофеноформатитна външнопредставена конституираност) на икореномическия ексопредмет или още ексофеноформатитна (частична и
единна) външна ексоикореномическа конституираност* [phenoformatitive
(partial and united) external exoecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическо ексоявление (като външна определеност) и икореномическа ексоформа (като външно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икореномически страни на икореномическото битие, които
взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно битие на
икореномическия предмет. Ексофеноформатитът е разновидност на икореномическия ексоекстит. Основни разновидности на икореномическия ексофеноформатит са обектният икореномически ексофеноформатит* (object
ecorenomic exophenoformatite) (ексофеноформатитът на икореномическия
обект) и системният икореномически ексофеноформатит* (system
ecorenomic exophenoformatite) (ексофеноформатитът на икореномическата система). Вж. икореномически ексоесфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОДИСПОЗИТ* (ecorenomic exofodisposite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОСУСТИТ* (ecorenomic exofosustite) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН* (ecorenomic exofophenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.

189
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН* (ecorenomic exterion) (*) – общо понятие за икономически екстерион и икотехномически екстерион, които са негови разновидности (то е или икономически екстерион, или икотехномически
екстерион, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; външно икореномическо
понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което
е вторично и решаващо в състава на икореномическия битерион (последният е
частен случай на двустепенната икореномическа монада в качеството й на
двустепенен едноравнищен диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически интерион и икореномически екстерион), представляващо външната страна на даден икореномически предмет (вж. външно и
вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият екстерион (външното в икореномиката) е това, което характеризира икореномическия предмет от неговата повърхностна страна: в този смисъл външното са тези страни и свойства, които се изявяват в икореномическото взаимодействие* (economic interaction) (вж. икореномическо взаимодействие) с икореномически предмети от други съвкупности на отношения;
външното е необходимо условие за съществуването и развитието на който и да
е икореномически предмет. В този контекст разновидности на икореномическия екстерион са икореномическото явление, икореномическата форма и икореномическата суперстанта, които в своята съвкупност образуват икореномическия екстериорат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОРАТ* (ecorenomic exteriorate) (*) – общо
понятие за икономически екстериорат и икотехномически екстериорат, които са негови разновидности (то е или икономически екстериорат, или икотехномически екстериорат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в
границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; съвкупност от
йерархично взаимодействащи си икореномически екстериони, към която се
числят икореномическото явление, икореномическата форма и икореномическата суперстанта, които са външните (вторичните и решаващи) страни на
икореномическите битериони. Икореномическите битериони са двустепенни
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически монади, всеки един от които се състои от взаимодействащи си
икореномически интерион [вътрешно икореномическо понятие* (ecorenomic
concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което е първично и определящо)] и икореномически екстерион (външно икореномическо понятие, което
е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномически битериони са (а) икореномическият диспозат (който е диспозатна
двустепенна икореномическа монада и приема формата на икореномически
диспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическата
същност и външна (и решаваща) страна е икореномическото явление, (б) икореномическият специфат (който е специфатна двустепенна икореномическа
монада и приема формата на икореномически спецификат), чиято вътрешна (и
определяща) страна е икореномическото съдържание и външна (и решаваща)
страна е икореномическата форма, (в) икореномическият сустат (който е
сустатна двустепенна икореномическа монада и приема формата на икореномически сустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическата субстанция и външна (и решаваща) страна е икореномическата субстанта. Като цяло икореномическият екстериорат е външната (вторичната и
решаваща) страна на икореномическия битериорат (последният е съвкупността от икореномическият диспозат, икореномическият специфат и икореномическият сустат).
Икореномическият екстериорат е триравнищна икореномическа йерархия
(нейните равнища са икореномическото явление, икореномическата форма и
икореномическата суперстанта) и в това си качество образува икореномическия фактитат, който е едносъставна фактитатна едностепенна икореномическа триада. В него се конституират и установяват три екстериоратни
едностепенни икореномически дуади: (1) икореномическото проявление, което
е проявителна едностепенна икореномическа дуада [от своя страна съставена
от (а) икореномическата форма, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическото явление, което тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна]; (2) икореномическият суперстрат, който е
суперстратна едностепенна икореномическа дуада [от своя страна съставена
от (а) икореномическата суперстанта, която тук изпълнява ролята на първична
и определяща страна, и (б) икореномическата форма, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (3) икореномическият супсенс, която е
супсенсна едностепенна икореномическа дуада [от своя страна съставена от (а)
икореномическата суперстанта, която тук изпълнява ролята на първична и оп-

2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ределяща страна, и (б) икореномическото явление, което тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТИТ* (ecorenomic exstitite) (съкратено от
external entity constituite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексститит и икотехномически ексститит, които са
негови разновидности (то е или икономически ексститит, или икотехномически ексститит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единна външна конституираност (единна външнопредставена конституираност) на
икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още единна външна икореномическа конституираност* (united external ecorenomic constitution /constitutivity/); единност на
всички външни (отрити) страни на икореномическия предмет (които открити
страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексститутат, т.е.
икореномическият ексститутат е съвкупността от всички икореномически ексституити на икореномическия предмет, а последните изграждат неговия икореномически ексститит); всички икореномически ексституити в тяхното диалектическо единство; ексститит на икореномическия предмет (вж. икореномически конститит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически инститит (на инститита на икореномическия предмет) [или още
начин на икореномическо експлициране* (ecorenomic explication way)].
Икореномическият ексститит е понятие за единството на всички усвояващи
страни на икореномическия предмет и е единен изпълнител на всички негови
въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие).
Икореномическият ексститит е комплексното външно съчетание (по силата на
комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави външно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икореномическия ексституит, които изграждат единния икореномически ексститит, са икореномическото явление, икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексститит е
съответстващият му икореномически инститит. Икореномическият инститит
и икореномическият ексститит са понятия на единната конституираност на
икореномическия предмет* (united constitution /constitutivity/ of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степе3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни (равнища) на тази конституираност. Икореномическият инститит се снема
в икореномическия ексститит: икореномическият ексститит е икореномическия инститит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексститит е
скрита в икореномическия инститит, а икореномическият инститит [който е
първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия ексститит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически ексститит са обектният икореномически ексститит* (object ecorenomic exstitite) (ексстититът на икореномическия обект)
и системният икореномически ексститит* (system ecorenomic exstitite)
(ексстититът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТИТ (ecorenomic exstitite) (ки) – във:
икореномически ексститит;
типичен икореномически ексститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУИТ* (ecorenomic exstituite) (съкратено от
external constituite), предметен икореномически ексституит, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически ексституит и
икотехномически ексституит, които са негови разновидности (то е или икономически ексституит, или икотехномически ексституит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия
обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още външна икореномическа конституираност* (external ecorenomic constitution /constitutivity/); общо
понятие за коя да е от всички външни (разкрити) страни на икореномическия
предмет (които разкрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически ексститутат, т.е. икореномическият ексститутат е съвкупността от
всички икореномически ексституити); ексституит на икореномическия предмет (вж. икореномически конститит). Отделният вид външна страна на икореномическия предмет (отделната разновидност на икореномическия ексституит) се определя като икореномически ексститутит. Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически институит (на институита
на икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо експлициране* (ecorenomic explication way)]. Икореномическият ексституит е общо
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за коя да е от всички усвояващи страни на икореномическия предмет
и за начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е кое да е от всички външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на
икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави
външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (ексститутити) на икореномическия ексституит са икореномическото явление,
икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексституит е съответстващият му икореномически
институит. Икореномическият институит и икореномическият ексституит са
понятия на конституираността на икореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институит се снема в икореномическия ексституит: икореномическият ексституит е икореномическия институит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексституит е скрита в икореномическия институит, а икореномическият институит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия
ексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност
на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на предметния икореномически ексституит са обектният икореномически ексституит* (object ecorenomic exstituite) (ексституитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексституит* (system ecorenomic exstituite) (ексституитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУИТ (ecorenomic exstituite) (ки) – във:
икореномически ексституит;
предметен типичен икореномически ексституит (същото като типичен
икореномически ексституит);
типичен икореномически ексституит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТАТ* (ecorenomic exstitutate) (съкратено
от external constitutate) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексститутат и икотехномически ексститутат, които
са негови разновидности (то е или икономически ексститутат, или икотехно5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически ексститутат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от всички икореномически ексституити на икореномическия предмет; съвкупност от всички външни конституираности (външнопредставени
съвкупностни конституираности) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още съвкупностна външна икореномическа конституираност* (totalitiary external
ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички
външни (разкрити) страни на икореномическия предмет; ексститутат на икореномическия предмет (вж. икореномически конститит). Икореномическият
екститутат е начин на експлициране на съответстващия му икореномически
институтат (на институтата на икореномическия предмет) [или още начин
на икореномическо експлициране* (ecorenomic explication way)].Той е общността от всички усвояващи страни на икореномическия предмет, чрез които
непосредствено въздейства върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо
въздействие). Представлява общността (семейството) от всички външни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент),
която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икореномическия ексститутат са икореномическото явление, икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексститутат е съответстващият му икореномически институтат. Икореномическият институтат и икореномическият ексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икореномическия предмет* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институтат се снема в икореномическия ексститутат: икореномическият ексститутат е икореномическия институтат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексститутат е скрита в
икореномическия институтат, а икореномическият институтат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на
икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия ексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност
на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия ексститутат са обектният икореномически ексститутат* (object ecorenomic exstitutate) (ексститутатът на
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия обект) и системният икореномически ексститутат*
(system ecorenomic exstitutate) (ексститутатът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТАТ (ecorenomic exstitutate) (ки) – във:
икореномически ексститутат;
типичен икореномически ексститутат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТИТ* (ecorenomic exstitutite) (съкратено
от external constitutite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически ексститутит и икотехномически ексститутит, които
са негови разновидности (то е или икономически ексститутит, или икотехномически ексститутит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); отделна външна конституираност (външнопредставена конституираност) на
икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още отделна външна икореномическа конституираност* (external ecorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид външна
(разкрита) страна на икореномическия предмет; отделна разновидност на икореномическия ексституит; ексститутит на икореномическия предмет (вж.
икореномически конститит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически институтит (на институтита на икореномическия
предмет) [или още начин на икореномическо експлициране* (ecorenomic
explication way)]. Икореномическият ексститутит е някаква усвояваща страна
на икореномическия предмет и начин на негови непосредствени въздействия
върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е някакво външно съчетание (по силата на определен критерий) на компонентите
(елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество
икореномически ексститутити (разновидности на икореномическия ексституит) са икореномическото явление, икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия ексститутит е
съответстващият му икореномически институтит. Икореномическият институтит и икореномическият ексститутит са понятия на конституираността на
икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази конституираност. Икореномическият институтит се снема в икорено7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия ексститутит: икореномическият ексститутит е икореномическия институтит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексститутит е скрита
в икореномическия институтит, а икореномическият институтит се разкрива
чрез икореномическия ексститутит. Основни разновидности на икореномическия ексститутит са обектният икореномически ексститутит* (object
ecorenomic exstitutite) (ексститутитът на икореномическия обект) и системният икореномически ексститутит* (system ecorenomic exstitutite) (ексститутитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТИТ (ecorenomic exstitutite) (ки) – във:
икореномически ексститутит;
типичен икореномически ексститутит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТАТ* (ecorenomic extate) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически екстат и икотехномически
екстат, които са негови разновидности (то е или икономически екстат, или
икотехномически екстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
съвкупност на част от икореномическите ексституити на икореномическия
предмет; съвкупност на част от външните конституираности (от външнопредставените конституираности) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична
съвкупностна външна икореномическа конституираност* (partial totalitiary
external ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на част
от външните (разкритите) страни на икореномическия предмет; екстат на икореномическия предмет (вж. икореномически контит). Икореномическият екстат е начин на експлициране на съответстващия му икореномически интат
(на интата на икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо
експлициране (ecorenomic explication way)]. Той е общността на част от усвояващите страни на икореномическия предмет, чрез които непосредствено въздейства върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие).
Представлява общността (семейството) на част от външните съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки)
на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия екстат са икореномическият феноформат, икореномическият суперстратат, икореномическият супсенстат, икореноми8

1610

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческият фактитат и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия екстат е съответстващият му икореномически интат. Икореномическият интат и
икореномическият екстат са понятия на частичната съвкупностна конституираност на икореномическия предмет* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интат се снема в икореномическия екстат: икореномическият екстат е икореномическия интат в снет вид. Първопричината на икореномическия екстат е
скрита в икореномическия интат, а икореномическият интат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екстат [която
е вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия екстат са обектният
икореномически екстат* (object ecorenomic extate) (екстатът на икореномическия обект) и системният икореномически екстат* (system ecorenomic
exstate) (екстатът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТАТ (ecorenomic extate) (ки) – във:
икореномически екстат;
типичен икореномически екстат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТИТ* (ecorenomic extite) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически екстит и икотехномически
екстит, които са негови разновидности (то е или икономически екстит, или
икотехномически екстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
единна частична външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още единна частична
външна икореномическа конституираност* (united partial external
ecorenomic constitution /constitutivity/); единност на част от всички външни
(отрити) страни на икореномическия предмет (които открити страни като съвкупност образуват неговия икореномически екстат, т.е. икореномическият
екстат е съвкупността от всички икореномически екстуити на икореномическия предмет, а последните изграждат неговия икореномически екстит); част от
всички икореномически екстити в тяхното диалектическо единство; екстит на
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия предмет (вж. икореномически контит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икореномически интит (на интита на икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо експлициране*
(ecorenomic explication way)]. Икореномическият екстит е понятие за единството на част от всички усвояващи страни на икореномическия предмет и е единен изпълнител на част от всички негови въздействия върху заобикалящата го
среда (вж. икореномическо въздействие). Икореномическият екстит е комплексното частично външно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на
компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави външно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия екстит са икореномическият феноформатит, икореномическият суперстратит, икореномическият супсенстит, икореномическият фактитит и т.н. Начинът на имплициране на икореномическия екстит е съответстващият му икореномически интит. Икореномическият интит и икореномическият екстит са понятия на
единната частична конституираност на икореномическия предмет* (united
partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност.
Икореномическият интит се снема в икореномическия екстит: икореномическият екстит е икореномическия интит в снет вид. Първопричината на икореномическия екстит е скрита в икореномическия интит, а икореномическият
интит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екстит [която
е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически екстит са обектният икореномически екстит*
(object ecorenomic extite) (екститът на икореномическия обект) и системният
икореномически екстит* (system ecorenomic extite) (екститът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТИТ (ecorenomic extite) (ки) – във:
икореномически екстит;
типичен икореномически екстит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТУИТ* (ecorenomic extuite) (*) – общо понятие
за (икономическа алтернатива между) икономически екстуит и икотехномически екстуит, които са негови разновидности (то е или икономически ексту10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ит, или икотехномически екстуит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); частична външна конституираност (частична външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична външна
икореномическа конституираност* (partial external ecorenomic constitution
/constitutivity/); общо понятие за коя да е от част от всички външни (разкрити)
страни на икореномическия предмет (които разкрити страни като съвкупност
образуват неговия икореномически екстат, т.е. икореномическият екстат е
съвкупността от всички икореномически екстуити); екстуит на икореномическия предмет (вж. икореномически контит). Той е начин на експлициране на
съответстващия му икореномически интуит (на интуита на икореномическия
предмет) [или още начин на икореномическо експлициране (ecorenomic explication way)]. Икореномическият екстуит е общо понятие за коя да е от част
от всички усвояващи страни на икореномическия предмет и е начин на негови
непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е кое да е от част от всички външни съчетания (по силата
на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави външно такъв,
какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия
екстуит са икореномическото проявление (икореномическата феноформа),
икореномическият суперстрат (икореномическата супформа), икореномическият супсенс, икореномическата даденост и т.н. Начинът на имплициране
на икореномическия екстуит е съответстващият му икореномически интуит.
Икореномическият интуит и икореномическият екстуит са понятия на частичната конституираност на икореномическия предмет* (partial constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интуит се снема в икореномическия екстуит: икореномическият екстуит е
икореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икореномическия екстуит е скрита в икореномическия интуит, а икореномическият интуит [който
е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности
на икореномическия екстуит са обектният икореномически екстуит*
(object ecorenomic extuite) (екстуитът на икореномическия обект) и системни11

1613

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят икореномически екстуит* (system ecorenomic extuite) (екстуитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТУИТ (ecorenomic extuite) (ки) – във:
икореномически екстуит;
типичен икореномически екстуит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСАКТИВ* (ecorenomic esasset) – вж. дерелевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСЗАПАС* (ecorenomic esstock) – същото като запасова икореномическа същност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент, икореномически ексосмисъл и икореномически
ексосупсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТ* (ecorenomic escontent) – същото като
икореномическа същина.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТ (ecorenomic escontent) (ки) – във:
типичен икореномически есконтент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икореномически есконтент (същото като икореномическа същина).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТАТ* (ecorenomic escontentate), същинно-стратификационен икореномически ингредиентификат, есконтентатна
едностепенна икореномическа дуада, (*) – общо понятие за икономически
есконтентат и икотехномически есконтентат, които са негови разновидности (то е или икономически есконтентат, или икотехномически есконтентат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномически ингредиентификат* (ecorenomic ingredientificate) (вж. икономически ингредиентификат) на същинно-стратифицираната икореномическа система*
(matterally-stratified ecorenomic system) (вж. същинно-стратифицирана икономическа система) [на същинната икореномическа система* (matterial
ecorenomic system) (вж. същинна икономическа система)]; двойка от входен
икореномически ингредиент* (input ecorenomic ingredient) (вж. входен икономически ингредиент) и изходен икореномически ингредиент* (output
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) същинно-стратифицирана
икореномическа система, икореномическото съответствие* (ecorenomic
correspondence) (вж. икономическо съответствие) между които (ингредиенти)
е определено чрез някакъв икореномически есконтентор* (ecorenomic
escontentor) (вж. икоономически есконтентор) [същинен икореномически
оператор* (matteral ecorenomic operator) (вж. същинен икономически оператор)]; вид едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен
диалектически формат, така че е есконтентатна едностепенна икореномическа дуада); една от разновидностите на икореномическия характерификат*
(ecorenomic characterificate) (вж. икономически характерификат) и на икореномическия стратификат* (ecorenomic stratificate) (вж. икономически
стратификат). По-сложна същинно-стратифицирана икореномическа система може да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икореномически оператори* (ecorenomic operators) (вж. икономически оператор)
се обедини в един общ икореномически есконтентор. Така че същинностратифицираната (същинната) икореномическа система е съставена от икореномическия есконтентат и икореномическия есконтентор, който задава същинно-стратификационното икореномическо преобразование* (matterallystratifiational ecorenomic transformation) между входа и изхода на системата.
Входен и изходен икореномически ингредиент на същинната икореномическа
система могат да бъдат съответно както икореномическото съдържание и
икореномическата същност, така и обратно – икореномическата същност и
икореномическото съдържание. Между тях има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката),
като в тази икореномическа конфигурация* (economic configuration) (вж. икономическа конфигурация) икореномическото съдържание е определящото, а
икореномическата същност е решаващото. Вж. икореномически диспецификат.
Дадено икореномическо съдържание (икореномическото съдържание на
даден икореномически предмет) се опредметява [това е есконтентационното икореномическо опредметяване* (escontentational ecorenomic objectification) което е разновидност на икореномическото опредметяване (ecorenomic
objectification) изобщо (вж. икономическото опредметяване)] в една икореномическа същност. С този преход по-вече невидимото и намиращо се в поголяма дълбочина икореномическо съдържание се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидима икореномическа същност.
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това е същностно опредметяване на икореномическото съдържание, което показва, че икореномическата същност непосредствено е съдържателна икореномическа същност, че тя е непосредствена същност на своето съдържание.
Обратната на есконтентационното опредметяване трансформация (като есконтентационно разпредметяване на икореномическата същност в икореномическо съдържание) е есконтентационното икореномическо интензиониране*
(escontentational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониран* (ecorenomic intensioning)е изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е съдържателно интензиониране на икореномическата
същност, което показва, че икореномическото съдържание непосредствено е
същностно икореномическо съдържание, че то е непосредствено съдържание на своята същност.
Количеството на съдържанието CO на икореномическия предмет като съдържание на дадената същност в границите на икореномическия есконтентат
се означава като есконтентатно-общо икореномическо съдържание*
(escontentatically-total ecorenomic content) TCO . Функцията, която моделира
есконтентационното икореномическо интензиониране, е
TCO = TCO (ES),

където ES е количеството на икореномическата същност. Тя е функция на есконтентационното, значи и на съдържателното интензиониране на икореномическата същност, и наред с това е функция на есконтентатно-общото съдържание. От нея се извежда пределното съдържание на икореномическата същност* (marginal content of the ecorenomic essence), която е първата производна
MCO es (ES) =

d TCO(ES)
d ES

на функцията на есконтентатно-общото съдържание.
В зависимост от икореномическата природа на съдържанието и същността
се разграничават (1) ускорено есконтентационно икореномическо интензиониране* (accelerated escontentational ecorenomic intensioning) и забавено есконтентационно икореномическо интензиониране* (delayed escontentational
ecorenomic intensioning).
Ускореното есконтентационно икореномическо интензиониране се
дължи на действието на закона за нарастващото пределно съдържание на
икореномическата същност* (law of the marginal content increasing of the
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic essence). Законът за нарастващото пределно съдържание е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на даденото съдържание при
нарастване на равнището на същността. Според този закон с нарастването на
количеството на икореномическата същност (при постоянни други условия)
нейното есконтентатно-общо икореномическо съдържание се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейното пределно съдържание нараства, което се
дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни
други условия всяка следваща единица прираст на същността изисква изчерпването на все по-големи порции от съдържанието. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическата същност тя става все поефективна в представляването на икореномическото си съдържание.
Забавеното есконтентационно икореномическо интензиониране се
дължи на действието на закона за намаляващото пределно съдържание на
икореномическата същност* (law of the marginal content decreasing of the
ecorenomic essence). Законът за намаляващото пределно съдържание е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на даденото съдържание при
нарастване на равнището на същността. Според този закон с нарастването на
количеството на икореномическата същност (при постоянни други условия)
нейното есконтентатно-общо икореномическо съдържание се увеличава с намаляващи темпове, т.е. нейното пределно съдържание намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други
условия всяка следваща единица прираст на същността изисква изчерпването
на все по-малки порции от съдържанието. При забавеното интензиониране с
разширяването на икореномическата същност тя става все по-неефективна в
представляването на икореномическото си съдържание.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически есконтентат*
(individual ecorenomic escontentate), фирмен икореномически есконтентат*
(firm ecorenomic escontentate), обществен икореномически есконтентат*
(social ecorenomic escontentate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически есконтентат*
(microecorenomic
escontentate),
мезоикореномически
есконтентат*
(mesoecorenomic escontentate), макроикореномически есконтентат *
(macroecorenomic escontentate).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТАТ (ecorenomic escontentate) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически есконтентат;
типичен икореномически есконтентат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТИТ* (ecorenomic escontentite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есконтентит и икотехномически есконтентит, които са негови разновидности (то е
или икономически есконтентит, или икотехномически есконтентит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като
единство от икореномическа същност и икореномическо съдържание (които
са видове икореномически институтити), негова есконтентитна вътрешна
(скрита) страна; есконтентитна (частична и единна) вътрешна конституираност (есконтентитна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още есконтентитна (частична и единна) вътрешна икореномическа конституираност* [escontentitive (partial and united) internal
ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа същност (като вътрешна определеност) и икореномическо съдържание (като вътрешно състояние) в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икореномически страни на икореномическото битие, които взаимно се предполагат и
отричат); единно (частично) вътрешно битие на икореномическия предмет.
Есконтентитът е разновидност на икореномическия интит. Основни разновидности на икореномическия есконтентит са обектният икореномически
есконтентит* (object ecorenomic escontentite) (есконтентитът на икореномическия обект) и системният икореномически есконтентит* (system
ecorenomic escontentite) (есконтентитът на икореномическата система). Вж.
икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТИТ (ecorenomic escontentite) (ки) –
във:
икореномически есконтентит;
икореномически есконтентит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически есконтентит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТИТ* (ecorenomic escontentite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есконтентит и икотехномически есконтентит, които са негови разновидности (то
е или икономически есконтентит, или икотехномически есконтентит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическа същност и съдържание (които са видове типични икореномически институтити), негова есконтентитна вътрешна
(скрита) страна; есконтентитна (частична и единна) вътрешна конституираност (есконтентитна вътрешноприсъща конституираност) на типичния
икореномически предмет [в т.ч. на икореномическиь обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още есконтентитна (частична и единна) вътрешна
типична икореномическа конституираност* [escontentitive (partial and
united) internal typical ecorenomic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическа същност (като вътрешна определеност) и икореномическо съдържание (като вътрешно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типични икореномически страни на икореномическото битие, които взаимно се
предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно битие на типичния
икореномически предмет. Есконтентитът е разновидност на типичния икореномически интит. Основни разновидности на типичния икореномически есконтентит са обектният икореномически есконтентит* (object ecorenomic
escontentite) (есконтентитът на икореномическия обект) и системният икореномически есконтентит* (system ecorenomic escontentite) (есконтентитът на
икореномическата система). Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТИВ* (ecorenomic esconassets) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССПЕЦИТИТ* (ecorenomic esspecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССПЕЦИФИТ* (ecorenomic esspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССПЕЦИФИТ (ecorenomic esspecifite) (ки) – във:
икореномически есспецифит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически есспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУБСТАТ* (ecorenomic essubstatum) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУПЕРСТАТ* (ecorenomic essuperstate) (*) – общо понятие за икономически ессуперстат и икотехномически ессуперстат,
които са негови разновидности (то е или икономически ессуперстат, или икотехномически ессуперстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
[в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномическа конфигурация* (ecorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация), която е образувана от взаимодействащи си икореномическо същност и
икореномическа суперстанта, всяко от които може да бъде както вход, така
изход на определена икореномическа система* (ecorenomic system) (вж. икономическа система). Между тях има отношения на определящо и решаващо в
икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази
икореномическа конфигурация икореномическото същност е определящото, а
икореномическата суперстанта е решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадена икореномическа същност може да се опредмети [това е ессуперстационно
икореномическо
опредметяване*
(essuperstational
ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически суперстанти, като се предполага, че същността се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяка една от супертантите поотделно (по това
икореномическият ессуперстат се отличава от икореномическия специфат: при
последния при опредметяването си икореномическото съдържание разпределя
своя обема между различните еднотипови форми). С този преход невидимата и
намираща се в дълбочина икореномическа същност се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически суперстанти. Това е суперстантно опредметяване на ико18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическата същност, което показва, че икореномическата суперстанта
опосредствено (посредством икореномическото явление) е същностна икореномическа суперстанта, че тя е опосредствана суперстанта на своята същност. Обратната на ессуперстационното опредметяване трансформация (като
ессуперстационно разпредметяване на икореномическите суперстанти в икореномическа същност) е ессуперстационно икореномическо интензиониране* (essuperstational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е ессуперстационно интензиониране на икореномическата суперстанта (респ. суперстанти), което показва, че икореномическата същност опосредствано (посредством явлението) е суперстантивна
икореномическа същност, че тя е опосредствана същност на своята суперстанта. Тук се разглежда случай на опредметяване на същността в само една
дадена суперстанта [суперстанта от даден тип, изразяваща някакъв етап от
икореномическата евоолюция* (ecorenomic evolution) (вж. икономическа евалюция)].
Количеството на същността ES на икореномическия предмет като същност на дадената суперстанта в границите на икореномическия ессуперстат (на
ессуперстатификата) се означава като ессуперстатно-обща икореномическа
съшност* (essuperstatically-total ecorenomic essence) TES . Функцията, която
моделира ессуперстационното икореномическо интензиониране, е
TES = TES(SP),

където SP е количеството на икореномическата суперстанта. Тя е функция на
ессуперстационното, значи и на същностното интензиониране на икореномическата суперстанта, и наред с това е функция на ессуперстатно-общата същност. От нея се извежда пределната същност на икореномическата суперстанта* (marginal essence of the ecorenomic superstant), която е първата производна
MESsp (SP) =

∂TES(SP)
∂SP

на функцията на ессуперстатно-общата субстанция.
Дадената икореномическа суперстанта (например фактор като съставно
понятие), в което се опредметява икореномическата същност, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномичес19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката суперстанта [например различни видове (респ. разновидности) на фактора], като дадената суперстанта е разпределил своя обем между тях. Тогава при
опредметяването и икореномическата същност разпределя обема си между
различните видове на суперстантата. Ако дадената суперстанта е представена
от един вид, тогава е налице едновидово ессуперстационно икореномическо
опредметяване* (one-species essuperstational ecorenomic objectification), при
два вида на суперстантата – двувидово ессуперстационно икореномическо
опредметяване* (two-species essuperstational ecorenomic objectification), при
три вида – тривидово ессуперстационно икореномическо опредметяване*
(three-species essuperstational ecorenomic objectification) , при повече от три вида – многовидово ессуперстационно икореномическо опредметяване*
(muitispecies essuperstational ecorenomic objectification). Съответстващите на
тях разновидности на ессуперстационното икореномическо интензиониране
са: едновидово ессуперстационно икореномическо интензиониране* (onespecies essuperstational ecorenomic intensioning), двувидово ессуперстационно
икореномическо интензиониране* (two-species essuperstational ecorenomic
intensioning), тривидово ессуперстационно икореномическо интензиониране* (three-species essuperstational ecorenomic intensioning), многовидово ессуперстационно икореномическо интензиониране* (multispecies essuperstational ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото ессуперстационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на ессуперстатно-общата икореномическа същност при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе
израз TES = TES(SP), от който се извежда съответстващата й пределна същност на икореномическата суперстанта
MESsp (SP) =

∂ TES(SP)
∂SP

.

Функцията, която моделира двувидовото ессуперстационно икореномическо
интензиониране (функцията на ессуперстатно-общата икореномическа същност при двувидовото интензиниране), е
TES = TES(SP1 , SP2 ),

където SP1 е първият вид на икореномическата суперстанта, а SP2 е вторият
нейн вид (тук TES е обща същност на първия и втория вид суперстанта). Тя е
функция на ессуперстационното, значи и на същностното интензиониране на
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическите суперстанти, в т.ч. на същностното интензиониране на първия и това на втория вид на суперстантата. От нея се извеждат пределната
същност на първия вид на икореномическата суперстанта* (marginal essence of the first-species ecorenomic superstant)
MESsp1 (SP1 , SP2 ) =

∂ TES(SP1 , SP2 )
∂SP1

и пределната същност на втория вид на икореномическата суперстанта*
(marginal essence of the second-species ecorenomic superstant)
MESsp1 (SP1 , SP2 ) =

∂ TES(SP1 , SP2 )
∂SP1

.

Те са първи частни производни на функцията на ессуперстатно-общата същност. Обемът на една и съща икореномическа същност може да се прояви в
различни комбинации от обемите на двата вида на дадената суперстанта. Затова при непроменена (постоянна) величина на ессуперстатно-общата същност
съществува заместване между първия и втория вид на суперстантата, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
ессуперстатната крива на безразличието на икореномическата същност*
(essuperstatic indifference curve of the ecorenomic essence) IC ES-ESS .
Функцията на ессуперстатно-общата икореномическа същност
TES = TES(SP1 , SP2 )

не се променя с движението на точка по ессуперстатната (ессуперстатификатната) крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-ESS . Затова
уравнението на кривата IC ES-ESS при дадено постоянно равнище на ессуперстатно-общата икореномическа същност е
TES(SP1 , SP2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата суперстанта, имащи посочената еднаква (постоянна) ессуперстатно-обща икореномическа същност
TES(SP1 , SP2 ) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С движението на точка по ессуперстатната крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-ESS , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на дадената икореномическа суперстанта се променят в противоположна посока като увеличаването на едната замества намаляването на другата.
Положението, че една и съща същност може да съответства на различни комбинации на видовете на суперстантата обаче не означава, че при използване на
тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на суперстантата
(d SP1 , d SP2 ) (т.е. при движение на точка по ессуперстатната крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-ESS ) прирастът на функцията на ессуперстатно-общата икореномическа същност е нейният пълен диференциал
d TES(SP1 , SP2 ) =
= MESsp1 (SP1 , SP2 )d SP1 + MESsp2 (SP1 , SP2 )d SP2

или, което е същото,
d TES(SP1 , SP2 ) =
=

∂ TES(SP1 , SP2 )
∂SP1

d SP1 +

∂ TES(SP1 , SP2 )
∂SP2

d SP2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
суперстанта се извършва в рамките на дадена ессуперстатна крива на безразличието на икореномическата същност, диференциалният прираст на функцията на ессуперстатно-общата същност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на суперстантата запазва непроменена тяхната ессуперстатно-обща същност:
d TES(SP1 , SP2 ) =
= MESsp1 (SP1 , SP2 )d SP1 + MESsp2 (SP1 , SP2 )d SP2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като същностно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическата суперстанта* (essentiallyequivalent substitution of the species ecorenomic superstant). То е същностноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равен22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на ессуперстатно-общата икореномическа същност
MESsp1 (SP1 , SP2 )d SP1 и MESsp2 (SP1 , SP2 )d SP2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на ессуперстатно-общата същност, по отношение на което се конституира ессуперстатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на същностно-еквивалентното
заместване на видовете на икореномическата суперстанта* (marginal rate
of the essentially-equivalent substitution of the species ecorenomic superstant)
MRESSsp12 =
=−

d SP2

=−

d SP1

MESsp1 (SP1 , SP2 )

=

MESsp2 (SP1 , SP2 )

∂ TES(SP1 , SP2 ) ∂ TES(SP1 , SP2 )
:
.
∂SP1
∂SP2

[

]

Тя е отрицателна величина MRESSsp12 < 0 и е равна на отношението

d SP2

d SP1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на суперстантата (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MESsp1 (SP1 , SP2 )
MESsp2 (SP1 , SP2 )

между пределните същности на двата вида на суперстантата. Пределната норма MRESSsp12 показва към определена точка от ессуперстатната крива на безразличието на икореномическата същност IC ES-ESS с колко единици трябва да
се намали обемът на втория вид на суперстантата, което да позволи да се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхното ессуперстатно-обща същност да остане постоянна величина.
Функцията на ессуперстатно-общата икореномическа същност е
TES = TES(SP1 , SP2 ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата същност на О. Хесе* (Hesse matrix
of the ecorenomic essence) H (ES) sp12 , която се състои от тези втори производни
(вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (ES) sp12

 ∂ 2 TES(SP1 , SP2 ) ∂ 2 TES(SP1 , SP2 ) 


,
2


∂SP1∂SP2
∂SP1
= 2
 > 0.
2
∂
TES
(
SP
,
SP
)
∂
TES
(
SP
,
SP
)

1
2
1
2 
,


∂SP2 ∂SP1
∂SP22



Матрицата на икореномическата същност на О. Хесе H (ES) sp12 изцяло положително определена, тъй като ессуперстационното интензиониране е винаги
ускорено ессуперстационно икореномическо интензиониране* (accelerated
essuperstational ecorenomic intensioning), което е обусловено от икореномическата природа на същността и суперстантата. Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TES(SP1 , SP2 )
∂SP12

> 0,

∂ 2 TES(SP1 , SP2 )
∂SP22

>0

показват, че пределната същност на даден вид на икореномическата суперстанта се увеличава с нейното (на суперстантата) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала ессуперстатна крива на
безразличието на икореномическата същност* (convex essuperstatic
indifference curve of the ecorenomic essence) IC ES-ESS (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за нарастващата пределна същност на икореномическата суперстанта* (law of the marginal essence increasing of the ecorenomic
superstant). Законът за нарастващата пределна същност е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената същност при нарастване на
равнището на суперстантата. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата суперстанта (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на суперстантата) нейната ессуперстатно-обща икореномическа същност се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейната пределна същност нараства, което се дължи на посоченото
ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на суперстантата, всяка следваща единица прираст на първия вид на суперстантата изисква изчерпването на все по-големи порции от същността, както и
при постоянно равнище на първия вид на суперстантата, всяка следваща единица прираст на втория вид на суперстантата също изисква изчерпването на
все по-големи порции от същността. Законът за нарастващата пределна същност на икореномическата суперстанта е валиден за всеки произволен брой на
видовете на суперстантата, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическата суперстанта тя става все поефективна в представляването на икореномическата си същност.
Количество на втория вид
икореномическа суперстанта

SP2
IC ES-ESS

SP2

0

Количество на първия вид
икореномическа суперстанта
Фиг. 1. Изпъкнала ессуперстатна крива на безразличието на икореномическата същност

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически ессуперстат*
(individual ecorenomic essuperstate), фирмен икореномически ессуперстат*
(firm ecorenomic essuperstate), обществен икореномически ессуперстат*
(social ecorenomic essuperstate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически ессуперстат* (microecorenomic
essuperstate),
мезоикореномически
ессуперстат*
(mesoecorenomic essuperstate), макроикореномически ессуперстат* (macroecorenomic essuperstate).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУБСТАТ* (ecorenomic essubstatum) – същото
като субстатна икореномическа същност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУСТАТИТ* (ecorenomic essustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУСТИТ* (ecorenomic essustite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУСТИТ (ecorenomic essustite) (ки) – във:
икореномически ессустит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически ессустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОМОРМАНТ* (ecorenomic esphenoformant)
(съкратено от икореномически есконтент и икореномическа феноформа),
икореномически диспецифант, (*) – общо понятие за икономически есфеноформант и икотехномически есфеноформант, които са негови разновидности
(то е или икономически есфеноформант, или икотехномически есфеноформант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икореномическа същина и икореномическо проявление, които са негови разновидности
и които като двойка образуват икореномическия есфеноформат (последният в
качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на есфеноформатна едностепенна икореномическа монада). Разновидност е на понятието за икореномически реалитант. Тъй като икореномическата същина е общо
понятие за икореномическа същност и икореномическо съдържание, а икореномическото проявление е общо понятие за икореномическо явление и икореномическа форма, икореномическият есфеноформант е общо понятие за същност, явление, съдържание и форма в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически диспецифант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАНТ (ecorenomic esphenoformant)
(ки) – във:
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически есфеноформант;
типичен икореномически есфеноформант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТ* (ecorenomic esphenoformate),
есфеноформатна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие
за икономически есфеноформат и икотехномически есфеноформат, които са
негови разновидности (то е или икономически есфеноформат, или икотехномически есфеноформат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в
границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна
икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
така че е есфеноформатна двустепенна икореномическа монада), състояща се
от взаимодействащи си икореномическа същина и икореномическо проявление,
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за
икореномически реалитат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически есфеноформат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на същина (която е негово вътрешно есфеноформатно
битие) и проявление (което е негово външно есфеноформатно битие). Икореномическата същина е първична и определяща по отношение на икореномическото проявление; тя едновременно е същина на икореномическия предмет и
същина на проянлението на икореномическия предмет. Икореномическото
проявление е вторично и решаващо по отношение на икореномическата същина; то едновременно е прявление на икореномическия предмет и проявление
на същината на икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТ (ecorenomic esphenoformate)
(ки) – във:
икореномически есфеноформат;
типичен икореномически есфеноформат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАНТ* (ecorenomic esphenoformatant) (*) – общо понятие за икономически есфеноформатант и икотехномически есфеноформатант, които са негови разновидности (то е или икономически есфеноформатант, или икотехномически есфеноформатант, но не и два27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; общо понятие за икореномически есконтентат и
икореномически феноформат, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия есфеноформатат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност на диспецификатна
двустепенна икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икореномически реалититант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАНТ (ecorenomic esphenoformatant) (ки) – във:
икореномически есфеноформатант;
типичен икореномически есфеноформатант (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТ* (ecorenomic esphenoformatate) (съкратено от икореномически есконтентат и икореномически феноформат), есфеноформататна двустепенна икореномическа дуада, икореномически диспецификат, (*) – общо понятие за икономически есфеноформатат и икотехномически есфеноформатат, които са негови разновидности (то е или икономически есфеноформатат, или икотехномически есфеноформатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите
на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е есфеноформататна двустепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически есконтентат (последният от своя страна
съставен от икореномическата същност и икореномическото съдържание) и
(б) икореномически феноформат (последният от своя страна съставен от икореномическото явление и икореномическата форма), между които (а) и (б)
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е
едностепенна икореномическа дуада). В това се качество икореномическият
есфеноформатат е едносъставна двустепенна икореномическа дуада* (onecomplex two-stage ecorenomic duad) (вж. двустепенна икореномическа дуада),
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------състояща се от четири елемента (същност, съдържание, явление и форма), всеки един от които е едносъставно икореномическо понятие* (ecorenomic
concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икореномическият есфеноформатат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа монада* (two-complex two-stage ecorenomic monad)
(вж. двустепенна икореномическа монада), състояща се от два елемента (есконтентат и феноформат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно
икореномическо понятие. Икореномическият есфеноформатат е разновидност
на понятието за икореномически реалититат. Всеки икореномически предмет
може да се интерпретира като икореномически есфеноформатат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на есконтентат (който е негово вътрешно
есфеноформататно битие) и феноформат (който е негово външно есфеноформататно битие). Икореномическият есконтентат е първичен и определящ по
отношение на икореномическия феноформат; той едновременно е есконтентат
на икореномическия предмет и есконтентат на феноформата на икореномическия предмет. Икореномическият феноформат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия есконтентат; той едновременно е феноформат на
икореномическия предмет и феноформат на есконтентата на икореномическия
предмет. Икореномическият есфеноформатат се покрива с икореномическия
диспецификат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икореномическа дуада (в първия случай като монада от две едностепенни дуади, а във втория – като дуада от две двустепенни монади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТ (ecorenomic esphenoformatate) (ки) – във:
икореномически есфеноформатат;
типичен икореномически есфеноформатат (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecorenomic esfenoformatatate) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформататат и икотехномически есфеноформататат, които са
негови разновидности (то е или икономически есфеноформататат, или икотехномически есфеноформататат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически есконтентат (който е вид икореномически интат) и икореномически феноформат
(който е вид икореномически екстат), като цялостност на негова есконтентат29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на вътрешна (скрита) и феноформатна външна (разкрита) страна; есфеноформатататна (частична) цялостна конституираност (есфеноформатататна
вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформатататна (частична) цялостна икореномическа конституираност* [esfenoformatatative (partial) entire ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически есконтентат и икореномически феноформат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икореномическия предмет. Есфеноформатататът е съвкупност от понятията за икореномически диспозит и икореномически
специфит. Той е разновидност на икореномическия контат. В границите на
икореномическия есфеноформататат икореномическият есконтентат и икореномическият феноформат са относително различни феноформатататни степени
(равнища) на конституираността на икореномическия предмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият есконтентат се снема в икореномическия феноформат: икореномическият феноформат е икореномическия есконтентат в снет вид. Първопричината на икореномическия феноформат е скрита в икореномическия есконтентат, а икореномическият есконтентат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия
феноформат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия есфеноформататат са обектният икореномически есфеноформататат* (object ecorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икореномическия обект) и системният икореномически есфеноформататат* (system ecorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икореномическата система). Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТАТ (ecorenomic esphenoformatatate) (ки) – във:
икореномически есфеноформататат;
икореномически есфеноформататат (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически есфеноформататат (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecorenomic esfenoformatatate) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформататат и икотехномически есфеноформататат, които са
негови разновидности (то е или икономически есфеноформататат, или икотехномически есфеноформататат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномически
есконтентат (който е вид типичен икореномически интат) и икореномически
феноформат (който е вид типичен икореномически екстат), като цялостност
на негова есконтентатна вътрешна (скрита) и феноформатна външна (разкрита) страна; есфеноформатататна (частична) цялостна конституираност
(есфеноформатататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект
и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформатататна (частична) цялостна типична икореномическа конституираност* [esfenoformatatative (partial) entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/] (вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент); икореномически есконтентат и
икореномически феноформат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на типичния икореномически предмет. Есфеноформатататът е съвкупност от понятията за икореномически диспозит и икореномически специфит. Той е разновидност на типичния икореномически контат. В границите на икореномическия есфеноформататат икореномическият есконтентат и икореномическият феноформат са относително различни феноформатататни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/
of the typical ecorenomic thing). Икореномическият есконтентат се снема в икореномическият феноформат: икореномическият феноформат е икореномическия есконтентат в снет вид. Първопричината на икореномическия феноформат
е скрита в икореномическия есконтентат, а икореномическият есконтентат
[който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия феноформат
[който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия есфеноформататат са обектният икореномически есфеноформататат* (object ecorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икореномическия обект) и системният икореномически есфеноформататат* (system ecorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икореномическата система). Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecorenomic esfenoformatatite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформататит и икотехномически есфеноформататит, които са
негови разновидности (то е или икономически есфеноформататит, или икотехномически есфеноформататит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически есконтентит (който е вид икореномически интит) и икореномически феноформатит
(който е вид икореномически екстит), като цялостност на негова есконтентитна вътрешна (скрита) и феноформатитна външна (разкрита) страна; есфеноформататитна (частична и единна) цялостна конституираност (есфеноформататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на
икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още есфеноформататитна (частична и единна)
цялостна икореномическа конституираност* [esfenoformatatitive (partial
and united) entire ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически есконтентит и икореномически феноформатит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно битие на икореномическия
предмет. Есфеноформататитът е единство на понятията за икореномически
диспозит и икореномически специфит. Той е разновидност на икореномическия контит. В границите на икореномическия есфеноформататит икореномическият есконтентит и икореномическият феноформатит са относително различни феноформататитни степени (равнища) на конституираността на
икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
thing). Икореномическият есконтентит се снема в икореномическия феноформатит: икореномическият феноформатит е икореномическия есконтентит в
снет вид. Първопричината на икореномическия феноформатит е скрита в икореномическия есконтентит, а икореномическият есконтентит [който е вид пър32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия
предмет] се разкрива чрез икореномическия феноформатит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности
на икореномическия есфеноформататит са обектният икореномически есфеноформататит* (object ecorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът
на икореномическия обект) и системният икореномически есфеноформататит* (system ecorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия есфеноформататит, са посочени
във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР есфеноформант

ИР същина

ИР
проявление

ИР диспецифант

ИР есфеноформат
ИР диспецификант

ИР есфеноформит

ИР диспозант и ИР
специфант

ИР същност и ИР
съдържание

ИР явление и ИР
форма

ИР диспозат и ИР
специфат

ИР диспозит и
ИР специфит
ИР диспецифат
ИР есфеноформатант

ИР есконтентат

ИР феноформат

ИР диспецификат
ИР есфеноформатат

ИР есфеноформататит
ИР есфеноформатинт

ИР феноформатит

ИР есконтентит

ИР диспецифит

ИР есфеноформатит
ИР диспецифитит

ИР есфеноформататит
Фиг. 1. Икореномически есфеноформататит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТИТ (ecorenomic esphenoformatatite) (кд) – във:
икореномически есфеноформататит;
икореномически есфеноформататит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически есфеноформататит (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecorenomic esfenoformatatite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформататит и икотехномически есфеноформататит, които са
негови разновидности (то е или икономически есфеноформататит, или икотехномически есфеноформататит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномически
есконтентит (който е вид типичен икореномически интит) и икореномически
феноформатит (който е вид типичен икореномически екстит), като цялостност на негова есконтентитна вътрешна (скрита) и феноформатитна външна
(разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
есфеноформататитна (частична и единна) цялостна конституираност
(есфеноформататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект
и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформататитна (частична
и единна) цялостна типична икореномическа конституираност* [esfenoformatatitive (partial and united) entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномически есконтентит и икореномически феноформатит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни,
които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно битие на типичния икореномически предмет. Есфеноформататитът е единство
на понятията за икореномически диспозит и икореномически специфит. Той е
разновидност на типичния икореномически контит. В границите на икореномическия есфеноформататит икореномическият есконтентит и икореномическият феноформатит са относително различни феноформататитни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет*
(constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------есконтентит се снема в икореномическия феноформатит: икореномическият
феноформатит е икореномическия есконтентит в снет вид. Първопричината на
икореномическия феноформатит е скрита в икореномическия есконтентит, а
икореномическия есконтентит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез
икореномическия феноформатит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо
и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия
есфеноформататит са обектният икореномически есфеноформататит*
(object ecorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икореномическия
обект) и системният икореномически есфеноформататит* (system
ecorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия есфеноформататит, са посочени
във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР есфеноформант

ИР същина

ИР
проявление

ИР диспецифант

ИР есфеноформат
ИР диспецификант

ИР есфеноформит

ИР диспозант и ИР
специфант

ИР същност и ИР
съдържание

ИР явление и ИР
форма

ИР диспозат и ИР
специфат

ИР диспозит и
ИР специфит
ИР диспецифат
ИР есфеноформатант

ИР есконтентат

ИР феноформат

ИР диспецификат
ИР есфеноформатат

ИР есфеноформататит
ИР есфеноформатинт

ИР феноформатит

ИР есконтентит

ИР диспецифит

ИР есфеноформатит

ИР диспецифитит

ИР есфеноформататит
Фиг. 1. Икореномически есфеноформататит (като разновидност на типичен ингредиент) и
понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии
в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecorenomic esphenoformatint) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформатинт и икотехномически есфеноформатинт, които са негови
разновидности (то е или икономически есфеноформатинт, или икотехномически есфеноформатинт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо
понятие за икореномически есконтентит и икореномически феноформатит,
които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия есфеноформатит (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на есфеноформатитна двустепенна икореномическа монада); общо понятие или за есфеноформатинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за есфеноформатинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икореномическия предмет. Той е разновидност на икореномическия конант.
Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИНТ (ecorenomic esphenoformatint) (ки) – във:
икореномически есфеноформатинт;
икореномически есфеноформатинт (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
икореномически есфеноформатинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecorenomic esphenoformatint) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформатинт и икотехномически есфеноформатинт, които са негови разновидности (то е или икономически есфеноформатинт, или икотехномически есфеноформатинт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за икореномически есконтентит и икореномически феноформатит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия есфеноформатит (последният в качеството му на двустепенна
типична икореномическа монада, в частност на есфеноформатитна двустепенна типична икореномическа монада) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); общо понятие или за есфеноформатинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъ38

1640

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ща конституираност), или за есфеноформатинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет. Той е разновидност на типичния
икореномически конант. Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecorenomic esphenoformatite), есфеноформатитна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформатит и икотехномически есфеноформатит, които са негови разновидности (то
е или икономически есфеноформатит, или икотехномически есфеноформатит,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е
есфеноформатитна двустепенна икореномическа монада), състояща се от
взаимодействащи си икореномически есконтентит и икореномически феноформатит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически есфеноформатит, т.е. като диалектически противоречиво единство на есконтентит [който е негова есконтентитна единна частична вътрешна
(скрита) конституираност, есконтентитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда]
и феноформатит [който е негова феноформатитна единна частична външна
(разкрита) конституираност, феноформатитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият есконтентит е първичен и определящ по отношение на икореномическия феноформатит; той едновременно е есконтентит на икореномическия предмет и начин на имплициране на феноформатита на икореномическия предмет. Икореномическият феноформатит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия есконтентит; той едновременно е феноформатит
на икореномическия предмет и начин на експлициране на есконтентита на
икореномическия предмет. Той е разновидност на икореномическия конат.
Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИТ (ecorenomic esphenoformatite)
(ки) – във:
икореномически есфеноформатит;
икореномически есфеноформатит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически есфеноформатит (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecorenomic esphenoformatite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), есфеноформатитна двустепенна типична икореномическа монада,
(*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформатит и икотехномически есфеноформатит, които са негови разновидности (то е или икономически есфеноформатит, или икотехномически есфеноформатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна типична икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е есфеноформатитна двустепенна типична икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически есконтентит
и икореномически феноформатит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. типичен диалектически икореномически
ингредиент). Всеки типичен икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически есфеноформатит, т.е. като диалектически противоречиво единство на есконтентит [който е негова есконтентитна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, есконтентитна единна частична вътрешна
създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата
го среда] и феноформатит [който е негова феноформатитна единна частична
външна (разкрита) конституираност, феноформатитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият есконтентит е първичен и определящ по отношение
на икореномическия феноформатит; той едновременно е есконтентит на икореномическия предмет и начин на имплициране на феноформатита на типичния икореномически предмет. Икореномическият феноформатит е вторичен и
решаващ по отношение на икореномическия есконтентит; той едновременно е
феноформатит на икореномическия предмет и начин на експлициране на есконтентита на типичния икореномически предмет. Той е разновидност на типичния икореномически конат. Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМИТ* (ecorenomic esfenoformite) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформит и икотехномически есфеноформит, които са негови разновидности
(то е или икономически есфеноформит, или икотехномически есфеноформит,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като цялостност от икореномическа същина (която е вид икореномически интуит) (същото като икореномически есконтент) и икореномическо проявление
(което е вид икореномически екстуит) (същото като икореномическа феноформа), като цялостност на негова същинностна вътрешна (скрита) и проявителна външна (разкрита) страна; есфеноформитна (частична) цялостна
конституираност (есфеноформитна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия
обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформитна (частична) цялостна икореномическа конституираност* (esfenoformitive partial entire ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическа същина и
икореномическо проявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
частично цялостно битие на икореномическия предмет. Есфеноформитът е
общо понятие за икореномически диспозит и икореномически специфит. Той е
разновидност е на икореномическия контуит. В границите на икореномическия есфеноформит икореномическата същина и икореномическото проявление
са относително различни есфеноформитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecorenomic thing). Икореномическата същина се снема в икореномическото
проявление: икореномическото проявление е икореномическата същина в снет
вид. Първопричината на икореномическото проявление е скрита в икореномическата същина, а икореномическата същина [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическото проявление [което е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия
есфеноформит са обектният икореномически есфеноформит* (object
ecorenomic esfenoformite) (есфеноформитът на икореномическия обект) и системният икореномически есфеноформит* (system ecorenomic esfenoformite)
(есфеноформитът на икореномическата система). Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМИТ (ecorenomic esphenoformite) (ки)
– във:
икореномически есфеноформит;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически есфеноформит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически есфеноформит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМИТ* (ecorenomic esfenoformite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*)
– общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически есфеноформит и икотехномически есфеноформит, които са негови разновидности
(то е или икономически есфеноформит, или икотехномически есфеноформит,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически
предмет като цялостност от икореномическа същина (която е вид типичен
икореномически интуит) (същото като икореномически есконтент) и икореномическо проявление (което е вид типичен икореномически екстуит) (същото
като икореномическа феноформа), като цялостност на негова същинностна
вътрешна (скрита) и проявителна външна (разкрита) страна; есфеноформитна
(частична) цялостна конституираност (есфеноформитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически
предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система,
последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още есфеноформитна (частична) цялостна типична икореномическа
конституираност* (esfenoformitive partial entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическа същина и икореномическо проявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); частично цялостно битие на типичния икореномически предмет. Есфеноформитът е общо понятие за икореномически
диспозит и икореномически специфит. Той е разновидност е на типичния икореномически контуит. В границите на типичния икореномически есфеноформит икореномическата същина и икореномическото проявление са относително различни есфеноформитни степени (равнища) на конституираността на
типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
ecorenomic thing). Икореномическа същина се снема в икореномическото проявление: икореномическото проявление е икореномическата същина в снет
вид. Първопричината на икореномическото проявление е скрита в икореномическата същина, а икореномическата същина [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се разкрива чрез икореномическото проявление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на
икореномическия есфеноформит са обектният икореномически есфеноформит* (object ecorenomic esfenoformite) (есфеноформитът на икореномическия
обект) и системният икореномически есфеноформит* (system ecorenomic
esfenoformite) (есфеноформитът на икореномическата система). Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФОРМАТ* (ecorenomic esformate) (*) – общо понятие за икономически есформат и икотехномически есформат, които са негови разновидности (то е или икономически есформат, или икотехномически
есформат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномическа конфигурация* (ecorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация), която е
образувана от взаимодействащи си икореномическа същност и икореномическа форма, всяко от които може да бъде както вход, така изход на определена
икореномическа система* (ecorenomic system) (вж. икономическа система).
Между тях има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката), като в тази икореномическа конфигурация икореномическата същност е определящото, а икореномическата
форма е решаващото. (Вж. икономически диспецификат.) Дадена икореномическа същност може да се опредмети [това е есформатностно икореномическо опредметяване* (esformatical ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification)
изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически форми от определен тип, като разпределя
своя обем между тях (същността и всяка от формите имат своя измерителна
единица). Това е формено опредметяване на икореномическата същност, което
показва, че икореномическата форма опосредствено (посредством икореномическото съдържание) е същностна икореномическа форма, че тя е опосредствана форма на своята същност. Когато опредеметяването се извършва в
една форма, то е едноформено есформатностно икореномическо опредметяване* (one-form esformatical ecorenomic objectification), в две форми – двуформено есформатностно икореномическо опредметяване* (two-form es43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------formatical ecorenomic objectification), в три форми – триформено есформатностно икореномическо опредметяване* (tree-form esformatical ecorenomic
objectification), в повече от три форми – многоформено есформатностно
икореномическо опредметяване* (multiform esformatical ecorenomic objectification). С прехода от същността към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа същност се трансформира
(вж. икономическо преобразование) в една или повече от една по-близки до
видимостта икореномически форми. Обратната на есформатностното опредметяване трансформация (като есформатностно разпредметяване на икореномическите форми в икореномическа същност) е есформатностно икореномическо интензиониране* (esformatical ecorenomic intensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning)
изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е същностно интензиониране
на икореномическата форма (респ. форми), което показва, че икореномическата същност опосредствано е формена икореномическа същност, че тя е опосредствана същност на своята форма. При една форма интензионирането е
едноформено есформатностно икореномическо интензиониране* (oneform esformatical ecorenomic intensioning), при две форми – двуформено есформатностно икореномическо интензиониране* (two-form esformatical
ecorenomic intensioning), при три форми – триформено есформатностно
икореномическо интензиониране* (tree-form esformatical ecorenomic intensioning), при повече от три форми – многоформено есформатностно икореномическо интензиониране* (multiform esformatical ecorenomic intensioning).
Същността ES на икореномическия предмет е обща същност на формите
в границите на икореномическия есформат и затова се означава като есформатно-обща икореномическа същност* (esformatically-total ecorenomic essence) TES . Функцията, която моделира едноформеното есформатностно
икореномическо интензиониране, е
TES = TES(FO),

където FO е икореномическата форма. Тя е функция на есформатностното,
значи и на същностното интензиониране на икореномическата форма, и наред
с това е функция на есформатно-общата същност. От нея се извежда пределната същност на икореномическата форма* (marginal essence of the
ecorenomic form), която е първата производна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MESfo (FO) =

∂ TES(FO)
∂ FO

на функцията на есформатно-общата същност.
Функцията, която моделира двуформеното есформатностно икореномическо интензиониране, т.е. функцията на есформатно-общата същност е
TES = TES(FO1 , FO 2 ),

където FO1 е първата икореномическа форма, а FO 2 е втората форма (тук
TES е обща същност на първата и втората форма). Тя е функция на есформатностното, значи и на същностното интензиониране на икореномическите форми, в т.ч. на същностното интензиониране на първата и това на втората форма.
От нея се извеждат пределната същност на първата икореномическа форма* (marginal essence of the first ecorenomic form)
MESfo1 (FO1 , FO 2 ) =

∂ TES(FO1 , FO 2 )
∂ FO1

и пределната същност на втората икореномическа форма* (marginal essence of the second ecorenomic form)
MESfo2 (FO1 , FO 2 ) =

∂ TES(FO1 , FO 2 )
∂ FO 2

.

Те са първи частни производни на функцията на есформатно-общата същност.
Обемът на една и съща икореномическа същност може да се прояви в различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова при непроменена (постоянна) величина на есформатно-общата същност съществува заместване между първата и втората форма, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез есформатната крива на
безразличието на икореномическата същност* (esformatic indifference curve
of the ecorenomic essence) IC ES-ESF (фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на втората
икореномическа форма

FO 2
IC ES-ESF

FO1

0

Количество на втората
икореномическа форма
Фиг. 1. Изпъкнала есформатна крива на безразличието на икореномическата същност

Функцията на есформатно-общата икореномическа същност
TES = TES(FO1 , FO 2 )

не се променя с движението на точка по есформатната (есформатификатната)
крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-ESF . Затова уравнението на кривата IC ES-ESF при дадено постоянно равнище на есформатнообщата икореномическа същност е
TES(FO1 , FO 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите форми, имащи посочената еднаква (постоянна) есформатно-обща икореномическа същност
TES(FO1 , FO 2 ) = const.

С движението на точка по есформатната крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-ESF , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на
координатното начало), количествата на първата и втората икореномическа
форма се променят в противоположна посока като увеличаването на едната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------замества намаляването на другата. Положението, че една и съща същност може да съответства на различни комбинации на формите обаче не означава, че
при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (d FO1 , d FO 2 )
(т.е. при движение на точка по есформатната крива на безразличето на икореномическата същност IC ES-ESF ) прирастът на функцията на есформатно-общата
икореномическа същност е нейният пълен диференциал
d TES(FO1 , FO 2 ) =

= MESfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MESfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2
или, което е същото,
d TES(FO1 , FO 2 ) =

=

∂ TES(FO1 , FO 2 )
∂ FO1

d FO1 +

∂ TES(FO1 , FO 2 )
∂ FO 2

d FO 2 .

Когато измененията в количествата на двете икореномически форми се
извършва в рамките на дадена есформатна крива на безразличието на икореномическата същност, диференциалният прираст на функцията на есформатнообщата същност е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в
количестава на двете форми запазва непроменено тяхното есформатно-обща
същност:
d TES(FO1 , FO 2 ) =

= MESfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MESfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като същностно-еквивалентно заместване на икореномическите форми* (essentially-equivalent substitution of
the ecorenomic forms). То е същностно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на
двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на есформатно-общата икореномическа същност
MESfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 и MESfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на есформатно-общата същност,
по отношение на което се конституира есформатната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на същностно-еквивалентното заместване на икореномическите форми* (marginal rate of the essentiallyequivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic forms)
MRESSfo12 =
=−

d FO 2

=−

d FO1

MESfo1 (FO1 , FO 2 )

=

MESfo2 (FO1 , FO 2 )

∂ TES(FO1 , FO 2 ) ∂ TES(FO1 , FO 2 )
:
.
∂ FO1
∂ FO 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRESSfo12 < 0 и е равна на отношението

d FO 2

d FO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MESfo1 (FO1 , FO 2 )
MESfo2 (FO1 , FO 2 )

между пределните същностно на двете форми. Пределната норма MRESSfo12
показва към определена точка от есформатната крива на безразличието на
икореномическата същност ICES-ESF с колко единици трябва да се намали обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата форма с една единица, така че тяхната есформатно-обща същност да остане постоянна величина.
Функцията на есформатно-общата икореномическа форма е
TES = TES(FO1 , FO 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата същност на О. Хесе* (Hesse matrix
of the ecorenomic essence) H (ES) fo12 , която се състои от тези втори производни
и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
48
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H (ES) fo12

 ∂ 2 TES(FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TES(FO1 , FO 2 ) 


,
2


∂ FO1∂ FO 2
∂ FO1
= 2
 > 0.
2
∂
TES
(
FO
,
FO
)
∂
TES
(
FO
,
FO
)

1
2
1
2 
,


2
∂ FO 2 ∂ FO1
∂ FO 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (ES) fo12 елементи с
положителни значения
∂ 2 TES(FO1 , FO 2 )
∂ FO12

> 0,

∂ 2 TES(FO1 , FO 2 )
∂ FO 22

>0

показват, че пределната същност на дадена икореномическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващата пределна същност икореномическата форма* (law of the marginal essence
increasing of ecorenomic form). Законът за нарастващата пределна същност е
друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената същност
при нарастване на равнището на формата. Според този закон с нарастването на
количеството на дадена икореномическа форма (при постоянни други условия,
в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейната есформатно-обща икореномическа същност се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейната пределна
същност нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че
при постоянно равнище на втората форма, всяка следваща единица прираст на
първата форма изисква изчерпването на все по-големи порции от същността,
както и при постоянно равнище на първата форма, всяка следваща единица
прираст на втората форма също изисква изчерпването на все по-големи порции
от същността. Законът за нарастващата пределна същност на икореномическата форма е валиден за всеки произволен брой на формите на същността, в т.ч.
и при единствена форма. Принципно положение е, че с разрастването на икореномическата форма тя става все по-ефективна в представляването на икореномическата си същност, което показва че есформатностното икореномическо
интензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически есформат* (individual
ecorenomic esformate), фирмен икореномически есформат* (firm ecorenomic
esformate), обществен икореномически есформат* (social ecorenomic
esformate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се раз49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------граничават микроикореномически есформат* (microecorenomic esformate),
мезоикореномически есформат* (mesoecorenomic esformate), макроикореномически есформат* (macroecorenomic esformate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (ecorenomic stock /availability/) (*) – общо понятие за икономически запас и икотехномически запас, които са негови разновидности (то е или икономически запас, или икотехномически запас, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен начин за означаване (за
изразяване) на икореномическата суперстанта (т.е. е типична икореномическа суперстанта); външно същество (суперстанта или външно-присъщо
същество) на типичния икореномически предмет и на икореномическата субстанция; начин на реализиране на икореномическия субстат; една от двете
разновидности на типичния икореномически сустант (другата му разновидност е икореномическият субзапас) и елемент на типичния икореномически
сустат. Икореномическият запас е външен израз на достигнатия етап от промените в икореномическия субстат по пътя към достигането икореномическата цел* (ecorenomic goal) (вж. икономическа цел) (по този път един икореномически запас се сменя с друг). Той е едната от двете разновидности на типичния икореномически супсенс (на типичната икореномическа феносуперстанта) и една от двете разновидности на типичния икореномически суперстрат (на типичната икореномическа супформа). Икореномическият субстат и
икореномическият запас са категории на съществото на типичния икореномически предмет, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическият субстат се снема в икореномическия запас: икореномическият запас е икореномическият субстат в
снет вид. Икореномическият запас е скрит в икореномическия субстат, а икореномическият субстат [който е първичното (примитивното) и определящото
същество на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия запас [който е вторичното (производното) и решаващото същество на
типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икореномически субстрат и икореномически смисъл.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават възпроизводствен икореномически запас (reproductional ecorenomic
stock), производствен икореномически запас (production ecorenomic stock) (в
т.ч. производствен икореномически фактор, който е входен производствен
икореномически запас, и производстен икореномически продукт, който е изходен производствен икореномически запас), разменен икореномически за50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пас* (exchange ecorenomic stock), разпределителен икореномически запас*
(distributional ecorenomic stock), потребителен икореномически запас*
(consumption ecorenomic stock) (в т.ч. потребителен икореномически продукт,
който е входен икореномически запас, и потребителен икореномически фактор, който е изходен потребителен икореномически запас), стопанствен икореномически запас* (protoeconomizing ecorenomic stock), следпроизводствен
икореномически запас* (post-production ecorenomic stock), предипотребителен икореномически запас* (before-consumption ecorenomic stock), посреднически икореномически запас* (intermediationary ecorenomic stock), бизнес
икореномически запас* (business ecorenomic stock), алокативен икореномически запас* (allocative ecorenomic stock) и други.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (ecorenomic stock) (ки) – във:
полезностност на стопанствения икореномически запас (същото като
икореномическа полезностност);
икореномически запас;
полезностност на трудовия икореномически запас (същото като трудова
икореномическа полезностност);
полезностност на физическия икореномически запас (същото като физическа икореномическа полезностност);
полезностност на продуктовия икореномически запас (същото като продуктова икореномическа полезностност);
стойностност на стопанствения икореномически запас (същото като
икореномическа стойностност);
стойностност на трудовия икореномически запас (същото като трудова
икореномическа стойностност);
стойностност на физическия икореномически запас (същото като физическа икореномическа стойностност);
стойностност на продуктовия икореномически запас (същото като продуктова икореномическа стойностност);
ценностност на стопанствения икореномически запас (същото като икореномическа ценностност);
ценностност на трудовия икореномически запас (същото като трудова
икореномическа ценностност);
ценностност на физическия икореномически запас (същото като физическа икореномическа ценностност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностност на продуктовия икореномически запас (същото като продуктова икореномическа ценностност);
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (ecorenomic charge) (ки) – във:
производствен икореномически заряд (същото като текущ производствен
икономически фактор);
работен производствен икореномически заряд (същото като текущ работен производствен икореномически фактор);
работен трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор);
работен физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ работен физически производствен икореномически фактор);
съзидателен трудов производствен икореномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателен факторен производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателен физически производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор);
творчески производствен икореномически заряд (същото като текущ
творчески производствен икореномически фактор);
творчески трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ творчески трудов производствен икореномически фактор);
творчески физически производствен икореномически заряд (същото като
текущ творчески физически производствен икореномически фактор);
трудов производствен икореномически заряд (същото като текущ трудов
производствен икореномически фактор);
физически производствен икореномически заряд (същото като текущ физически производствен икореномически фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (ecorenomic ingredient) (*) – общо
понятие за икономически ингредиент и икотехномически ингредиент, които са
негови разновидности (то е или икономически ингредиент, или икотехномически ингредиент, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; обобщаващо
понятие за икореномически отношения* (ecorenomic ralations) (вж. икономи52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо отношение) в случаите, когато те се реализират като икореномически
връзки* (ecorenomic connections) (вж. икономическа връзка) в икореномическите системи* (ecorenomic systems) (вж. икономическа система). Икореномическите ингредиенти се подразбират още и като носители на икореномическите връзки [разновидности на които са икореномическите кванти*
(ecorenomic quanta) (вж. икономически квант) и икореномическите потоци*
(ecorenomic flows) (вж. икономически поток)]. Осъществяването им като икореномически връзки произтича от комутативността на икореномическите
компоненти* (ecorenomic component) (вж. икономически компонент) на системите. В рамките на конкретната икореномическа система се разграничават
входни икореномически ингредиенти* (input ecorenomic ingredients) (вж. входен икономически ингредиент) [входни икореномически въздействия* (input
ecorenomic impacts /actions/) (вж. входно икономическо въздействие)] и изходни иконоремически ингредиенти* (output ecorenomic ingredients) (вж. изходен икономически ингредиент) [изходни икореномически въздействия*
(output ecorenomic impacts /actions/) (вж. изходно икономическо въздействие)].
В най-общия смисъл понятието ингредиент (ingredient) означава съставна
част. В теорията на икореномическите системи му се придава специфичен
смисъл на обобщаващо понятие за вход и изход на икореномическата система. Затова нейният вход е входен икореномически ингредиент, а нейният изход – изходен икореномически ингредиент. Те са представени като ингредиентни икореномически величини* (ingrediental ecorenomic valuers /quantities/).
Коя да е функционална икореномическа система* (fuctional ecorenomic
system) (вж. функционална икономическа система), колкото и сложна да е,
може да бъде структурирана, респ. структурно анализирана, с помощта на
икономическите ингредиенти (както на системата като цяло, така и на нейните
подсистеми и елементи, т.е. на макроскопично, мезоскопично и микроскопично равнище). Подходът на прилагането на ингредиентите като инструмент за
структуриране на икореномическите системи, а това означава и за тяхното
композиране и декомпозиране, се определя като ингредиентен икореномически подход* (ingrediental ecorenomic approach) (вж. ингредиентен икономически подход). Икореномическа система, която съдържа входен и изходен икореномически ингредиент е ингредиентна икореномическа система*
(ingrediental ecorenomic system) (вж. ингредиентна икономическа система), а
нейната способност да преобразува входния в изходен ингредиент е ингредиентност на икореномическата система* (ingredientality of the ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------system; ingredient attribute of the economic system) (вж. ингредиентност на икономическата система).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (ecorenomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
вторичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
54

1656

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
групов диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
групов типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент;
дерелевантни диалектически икореномически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти;
диалектически икореномически ингредиент;
диалектически икореномически ингредиент;
достижима автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически пробабитит; икореномически релиабитит);
достижимост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически посибитит; икореномически стохастит);
дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);

56

1658

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
еднозначен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
зависим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
изведен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изведен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изискване на икореномическия ингредиент (вж. икореномически индистит; икореномически стохастит);
изходен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);

57

1659

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
икореномически ингредиент;
истинен икореномически ингредиент (същото като икореномически вераситит);
кинестичен икореномически ингредиент (вж. икореномическа
дейност);
кинетичен икореномически ингредиент (вж. икореномическа дейност);
клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален масивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);

62

1664

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
насоченост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически индистит; икореномически посибитит);
начален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
начален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
невсеобщ диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
негрупов диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
независим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
независим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
нехолистичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехолистичен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
обобщен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
общ диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент);
общ типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
потенциален икореномически ингредиент (вж. икореномическа
дейност);
предпоставен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
първичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
разделен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
реализирана автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически реализитит; икореномически тендентит);
реализираност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически
стохастит; икореномически субстантит);
реализуема автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически регулатит; икореномически феазитит);
реализуемост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически посибитит; икореномически субстантит);
релевантен диалектически икореномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент;
релевантни диалектически икореномически ингредиенти;
релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти;
самостоен външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен основен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
сигурност (надеждност) на икореномическия ингредиент (вж. икореномически индистит; икореномически субстантит);
системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
системен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
системен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
сустификатни икореномически ингредиенти (същото като икореномически сустанти);
съвкупностен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съединен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент)
съставен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен диалектически икореномически ингредиент;
типичен диалектически икореномически ингредиент;
уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
холистичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------холистичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ (ecorenomic ingredientificate) (ки) – във:
субстанциално-стратификационен икореномически ингредиентификат
(същото като икореномически сустификат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНДИСТИТ* (ecorenomic indistite) (производно и
съкратено от indispensability) (*) – икореномическа необходимост, интерпретирана като икореномически ингредиент; вътрешна закономерност на икореномическия ингредиент; това в икореномическата действителност, което
непременно трябва да се прояви при дадени условия; тип връзка между икореномическите ингредиенти (вж. икономическа връзка), която се определя от
тяхната устойчива вътрешна основа и от съвкупността от условия на тяхното
възникване, съществуване и развитие; общо понятие за икономически индистит и икотехномически индистит, които са негови разновидности (то е или
икономически индистит, или икотехномически индистит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика).
Икореномическият индистит изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икореномическия вераситит (вж. фиг. 1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически индистит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икореномическия вераситит

Първо. Икореномическият индистит е вътрешна сигурност (надеждност)* (internal reliability) (вътрешно-присъща сигурност (надеждност)) [или
още вътрешна икореномическа сигурност (надеждност)* (internal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic reliability), която е вид вътрешна страна] на икореномическия ингредиент, така че е вътрешна страна на икореномическия релиабитит, докато
икореномическият субстантит е външна сигурност (надеждност)* (external
reliability) [или още външна икореномическа сигурност (надеждност)*
(external ecorenomic reliability), която е вид външна страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият субстантит е външна страна на
икореномическия релиабитит и е начин на потвърждаване на икореномическия индистит [накратко – начин на икореномическо потвърждаване*
(ecorenomic substantiation mode)], където икореномическият релиабитит се
разглежда като диалектическо единство на икореномически индистит и икореномически субстантит. Икореномическият индистит е индистит на икореномическия ингредиент (и индистит на субстантитта на икореномическия ингредиент). Икореномическият индистит и икореномическият субстантит са категории на сигурността (надеждността) на икореномическия ингредиент*
(reliability of the ecorenomic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази сигурност (надеждност). Икореномическият индистит се снема в икореномическия субстантит: икореномическият субстантит е икореномическия индистит в снет вид. Икореномическият
субстантит е скрит в икореномическия индистит, а икореномическият индистит [който е първичната (примитивната) и определящата сигурност (надеждност) на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия
субстантит [който е вторичната (производната) и решаващата сигурност
(надеждност) на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Второ. Икореномическият индистит е и вътрешна насоченост* (internal
tendencity) (вътрешно-присъща насоченост) [или още вътрешна икореномическа насоченост* (internal ecorenomic tendencity), която е вид вътрешна страна] на икореномическия ингредиент, така че е вътрешна страна на икореномическия тендентит, докато икореномическият посибитит е външна насоченост* (external tendencity) [или още външна икореномическа насоченост*
(external ecorenomic tendencity), която е вид външна страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият посибитит е външна страна на икореномическия тендентит и е начин на мотивиране на икореномическия индистит [накратко – начин на икореномическо мотивиране* (ecorenomic
motivation mode)], където икореномическият тендентит се разглежда като
диалектическо единство на икореномически индистит и икореномически посибитит. Икореномическият индистит е индистит на икореномическия ингре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент (и индистит на посибитита на икореномическия ингредиент). Икореномическият индистит и икореномическият посибитит са категории на насочеността на икореномическия ингредиент* (tendencity of the ecorenomic
ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази насоченост. Икореномическият индистит се снема в икореномическия посибитит: икореномическият посибитит е икореномическия индистит
в снет вид. Икореномическият посибитит е скрит в икореномическия индистит, а икореномическият индистит [който е първичната (примитивната) и определящата насоченост на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия посибитит [която е вторичната (производната) и решаващата
насоченост на икореномическия ингредиент].
Трето. Икореномическият индистит е още и вътрешно изискване*
(internal requirement) (вътрешно-присъщо изискване) [или още вътрешно икореномическо изискване* (internal ecorenomic requirement), което е вид вътрешна страна] на икореномическия ингредиент, така че е вътрешна страна на
икореномическия регулатит, докато икореномическият стохастит е външно
изискване* (external requirement) [или още външно икореномическо изискване* (external ecorenomic requirement), която е вид външна страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият стохастит е външна страна
на икореномическия регулатит и е начин на изолиране (на сепариране) на
икореномическия индистит [накратко – начин на икореномическо изолиране* (ecorenomic separation mode)], където икореномическият регулатит се
разглежда като диалектическо единство на икореномически индистит и икореномически стохастит. Икореномическият индистит е индистит на икореномическия ингредиент (и индистит на стохастита на икореномическия ингредиент). Икореномическият индистит и икореномическият стохастит са категории
на изискването на икореномическия ингредиент* (requirement of the
ecorenomic ingredient), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това изискване. Икореномическият индистит се снема в
икореномическия стохастит: икореномическият стохастит е икореномическия
индистит в снет вид. Икореномическият стохастит е скрит в икореномическия
индистит, а икореномическият индистит [който е първичнният (примитивният)
и определящият регулатит на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез
икореномическия стохастит [който е вторичният (производният) и решаващият
регулатит икореномическия ингредиент].
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия индистит са (1) икореномическият квалииндистит* (ecorenomic
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(indispensable ecorenomic qualiingredient)] [респ. необходимо икореномическо
квалиучастие* (indispensable ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантииндистит* (ecorenomic quantiindistite) [същото като необходим икореномически квантиингредиент* (indispensable ecorenomic quantiingredient)] [респ. необходимо икореномическо квантиучастие* (indispensable
ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтииндистит* (ecorenomic subtiindistite) [същото като
необходим икореномически субтиингредиент* (indispensable ecorenomic subtiingredient)] [респ. необходимо икореномическо субтиучастие* (indispensable ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият субтиквалииндистит* (ecorenomic subtiqualiindistite) и икореномическият субтиквантииндистит* (ecorenomic subtiquantiindistite)] и (2) икореномическият обтииндистит* (ecorenomic obtiindistite) [същото като необходим икореномически обтиингредиент* (indispensable ecorenomic obtiingredient)] [респ. необходимо икореномическо обтиучастие* (indispensable ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалииндистит* (ecorenomic
obtiqualiindistite) и икореномическият обтиквантииндистит* (ecorenomic
obtiquantiindistite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия индистит са:
(1) трансцентитален икореномически индистит* (transcentital
ecorenomic indistite) [същото като необходим трансцентитален икореномически ингредиент* (indispensable transcentital ecorenomic ingredient)] [респ.
необходимо трансцентитално икореномическо участие* (indispensable
transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалииндистит* (transcentital ecorenomic qualiindistite) [към която се
числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалииндистит*
(transcentital ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалииндистит* (transcentital ecorenomic obtiqualiindistite)] и
(б) трансцентитален икореномически квантииндистит* (transcentital
ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквантииндистит* (transcentital ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантииндистит*
(transcentital ecorenomic obtiquantiindistite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) инцентитален икореномически индистит* (incentital ecorenomic
indistite) [същото като необходим инцентитален икореномически ингредиент* (indispensable incentital ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо инцентитално икореномическо участие* (indispensable incentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалииндистит*
(incentital ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически субтиквалииндистит* (incentital ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалииндистит* (incentital
ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) инцентитален икореномически квантииндистит* (incentital ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) инцентитален икореномически субтиквантииндистит* (incentital ecorenomic
subtiquantiindistite) и (β) инцентитален икореномически обтиквантииндистит* (incentital ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(3) центитален икореномически индистит* (centital ecorenomic
indistite) [същото като необходим центитален икореномически ингредиент*
(indispensable centital ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо центитално
икореномическо участие* (indispensable centital ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) центитален икореномически квалииндистит* (centital ecorenomic
qualiindistite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалииндистит* (centital ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) центитален икореномически обтиквалииндистит* (centital ecorenomic obtiqualiindistite)] и
(б) центитален икореномически квантииндистит* (centital ecorenomic
quantiindistite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантииндистит* (centital ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) центитален
икореномически обтиквантииндистит* (centital ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(4) уницентитален икореномически индистит* (unicentital ecorenomic
indistite) [същото като необходим уницентитален икореномически ингредиент* (indispensable unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо уницентитално икореномическо участие* (indispensable unicentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалииндистит*
(unicentital ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) уницентитален
икореномически субтиквалииндистит* (unicentital ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалииндистит*
(unicentital ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) уницентитален икореномически квантииндистит* (unicentital ecorenomic quantiindistite) [към която се
числят (α) уницентитален икореномически субтиквантииндистит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unicentital ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантииндистит* (unicentital ecorenomic obtiquantiindistite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия индистит са:
(1) унисъзидателен икореномически индистит* (unimaking ecorenomic
indistite) [същото като необходим унисъзидателен икореномически ингредиент* (indispensable unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо унисъзидателно икореномическо участие* (indispensable unimaking ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалииндистит*
(unimaking ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икореномически субтиквалииндистит* (unimaking ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквалииндистит*
(unimaking ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантииндистит* (unimaking ecorenomic quantiindistite) [към която се
числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантииндистит*
(unimaking ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантииндистит* (unimaking ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(2) съзидателен икореномически индистит* (making ecorenomic
indistite) [същото като необходим съзидателен икореномически ингредиент*
(indispensable making ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо съзидателно
икореномическо участие* (indispensable making ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) съзидателен икореномически квалииндистит* (making ecorenomic
qualiindistite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалииндистит* (making ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалииндистит* (making ecorenomic obtiqualiindistite)] и
(б) съзидателен икореномически квантииндистит* (making ecorenomic
quantiindistite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантииндистит* (making ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) съзидателен
икореномически обтиквантииндистит* (making ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(3) изпълнителен икореномически индистит* (implementationary
ecorenomic indistite) [същото като необходим изпълнителен икореномически
ингредиент* (indispensable implementationary ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо изпълнително икореномическо участие* (indispensable implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически
квалииндистит* (implementationary ecorenomic qualiindistite) [към която се
числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалииндистит* (imple-

83

1685

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------mentationary ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквалииндистит* (implementationary ecorenomic obtiqualiindistite)] и
(б) изпълнителен икореномически квантииндистит* (implementationary
ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантииндистит* (implementationary ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантииндистит*
(implementationary ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(4) творчески икореномически индистит* (creative ecorenomic indistite)
[същото като необходим творчески икореномически ингредиент* (indispensable creative ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо творческо икореномическо участие* (indispensable creative ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
творчески икореномически квалииндистит* (creative ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалииндистит* (creative ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) творчески икореномически
обтиквалииндистит* (creative ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) творчески
икореномически квантииндистит* (creative ecorenomic quantiindistite) [към
която се числят (α) творчески икореномически субтиквантииндистит*
(creative ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) творчески икореномически обтиквантииндистит* (creative ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(5) работен икореномически индистит* (working ecorenomic indistite)
[същото като необходим работен икореномически ингредиент* (indispensable working ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо работно икореномическо участие* (indispensable working ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) работен икореномически квалииндистит* (working ecorenomic qualiindistite)
[към която се числят (α) работен икореномически субтиквалииндистит*
(working ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) работен икореномически обтиквалииндистит* (working ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) работен икореномически квантииндистит* (working ecorenomic quantiindistite) [към която
се числят (α) работен икореномически субтиквантииндистит* (working
ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) работен икореномически обтиквантииндистит* (working ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(6) сътворителен икореномически индистит* (performing ecorenomic
indistite) [същото като необходим сътворителен икореномически ингредиент* (indispensable performing ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо сътворително икореномическо участие* (indispensable performing ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалииндистит*
(performing ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) сътворителен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субтиквалииндистит* (performing ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалииндистит* (performing ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) сътворителен икореномически квантииндистит* (performing ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α)
сътворителен икореномически субтиквантииндистит* (performing
ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантииндистит* (performing ecorenomic obtiquantiindistite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия индистит са:
(1) усвояван икореномически индистит* (assimilated ecorenomic indistite)
[същото като необходим усвояван икореномически ингредиент* (indispensable assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо усвоявано икореномическо участие* (indispensable assimilated ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
усвояван икореномически квалииндистит* (assimilated ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалииндистит* (assimilated ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) усвояван икореномически обтиквалииндистит* (assimilated ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) усвояван икореномически квантииндистит* (assimilated ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквантииндистит* (assimilated ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) усвояван икореномически обтиквантииндистит* (assimilated ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(2) създаван икореномически индистит* (gived ecorenomic indistite)
[същото като необходим създаван икореномически ингредиент* (indispensable gived ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо създавано икореномическо
участие* (indispensable gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван
икореномически квалииндистит* (gived ecorenomic qualiindistite) [към която
се числят (α) създаван икореномически субтиквалииндистит* (gived
ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) създаван икореномически обтиквалииндистит* (gived ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) създаван икореномически
квантииндистит* (gived ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α)
създаван икореномически субтиквантииндистит* (gived ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) създаван икореномически обтиквантииндистит* (gived
ecorenomic obtiquantiindistite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическата индистит са:
(1) сустатитен икореномически индистит* (sustatitic ecorenomic
indistite) [същото като необходим сустатитен икореномически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(indispensable sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо сустатитно
икореномическо участие* (indispensable sustatitic ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) сустатитен икореномически квалииндистит* (sustatitic ecorenomic
qualiindistite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалииндистит* (sustatitic ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) сустатитен
икореномически
обтиквалииндистит*
(sustatitic
ecorenomic
obtiqualiindistite)] и (б) сустатитен икореномически квантииндистит*
(sustatitic ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически
субтиквантииндистит*
(sustatitic
ecorenomic
subtiquantiindistite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантииндистит* (sustatitic ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(2) субстатен икореномически индистит* (substatum ecorenomic
indistite) [същото като необходим субстатен икореномически ингредиент*
(indispensable substatum ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо субстатно
икореномическо участие* (indispensable substatum ecorenomic participation)]
{в т.ч. (а) субстатен икореномически квалииндистит* (substatum
ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) субстатен икореномически
субтиквалииндистит* (substatum ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) субстатен икореномически обтиквалииндистит* (substatum ecorenomic
obtiqualiindistite)] и (б) субстатен икореномически квантииндистит*
(substatum ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантииндистит* (substatum ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) субстатен икореномически обтиквантииндистит* (substatum
ecorenomic obtiquantiindistite)]};
(3) запасов икореномически индистит* (stock ecorenomic indistite) [същото като необходим запасов икореномически ингредиент* (indispensable
stock ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо запасово икореномическо
участие* (indispensable stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалииндистит* (stock ecorenomic qualiindistite) [към която се
числят (α) запасов икореномически субтиквалииндистит* (stock ecorenomic
subtiqualiindistite) и (β) запасов икореномически обтиквалииндистит* (stock
ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) запасов икореномически квантииндистит* (stock ecorenomic quantiindistite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантииндистит* (stock ecorenomic subtiquantiindistite) и
(β) запасов икореномически обтиквантииндистит* (stock ecorenomic
obtiquantiindistite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) сустатантен икореномически индистит* (sustatantal ecorenomic
indistite) [същото като необходим сустатантен икореномически ингредиент* (indispensable sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. необходимо сустатантно икореномическо участие* (indispensable sustatantal ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалииндистит*
(sustatantal ecorenomic qualiindistite) [към която се числят (α) сустатантен
икореномически субтиквалииндистит* (sustatantal ecorenomic subtiqualiindistite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалииндистит*
(sustatantal ecorenomic obtiqualiindistite)] и (б) сустатантен икореномически
квантииндистит* (sustatantal ecorenomic quantiindistite) [към която се числят
(α) сустатантен икореномически субтиквантииндистит* (sustatantal
ecorenomic subtiquantiindistite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантииндистит* (sustatantal ecorenomic obtiquantiindistite)]}.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ (ecorenomic incentite) (ки) – във:
запасов икореномически инцентит (същото като запасово инцентитално
икореномическо участие);
изпълнителен икореномически инцентит (същото като изпълнително инцентитално икореномическо участие);
работен икореномически инцентит (същото като работно инцентитално
икореномическо участие);
субстатен икореномически инцентит (същото като субстатно инцентитално икореномическо участие);
сустатантен икореномически инцентит (същото като сустатантно инцентитално икореномическо участие);
сустатитен икореномически инцентит (същото като сустатитно инцентитално икореномическо участие);
съзидателен икореномически инцентит (същото като съзидателно инцентитално икореномическо участие);
сътворителен икореномически инцентит (същото като сътворително инцентитално икореномическо участие);
творчески икореномически инцентит (същото като творческо инцентитално икореномическо участие);
унисъзидателен икореномически инцентит (същото като унисъзидателно
инцентитално икореномическо участие).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТЕРИОН* (ecorenomic interion) (*) – общо понятие за икономически интерион и икотехномически интерион, които са негови
разновидности (то е или икономически интерион, или икотехномически интерион, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вътрешно икореномическо
понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което
е първично и определящо в състава на икореномическия битерион (последният
е частен случай на двустепенната икореномическа монада в качеството й на
двустепенен едноравнищен диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икореномически интерион и икореномически екстерион), представляващо вътрешната страна на даден икореномически предмет (вж. външно и
вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият интерион (вътрешното в икореномиката) е това, което характеризира собствената природа (вж. икореномическа същност), съдържанието (вж.
икореномическо съдържание) и своеобразието (вж. икореномическа субстанция) на икореномическия предмет. Вътрешното характеризира икореномическия предмет откъм тези негови свойства и отношения, които съставят неговата
основа, закона на неговото движение и развитие. В този контекст разновидности на икореномическия интерион са икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция, които в своята съвкупност образуват икореномическия интериорат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТЕРИОРАТ* (ecorenomic interiorate) (*) – общо
понятие за икономически интериорат и икотехномически интериорат, които
са негови разновидности (то е или икономически интериорат, или икотехномически интериорат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в
границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; съвкупност от
йерархично взаимодействащи си икореномически интериони, към която се
числят икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция, които са вътрешните (първичните и определящите)
страни на икореномическите битериони. Икореномически битериони са двустепенни икореномически монади, всеки един от които се състои от взаимодействащи си икореномически интерион [вътрешно икореномическо поня88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което е
първично и определящо] и икореномически екстерион (външно икореномическо понятие, което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Икореномически битериони са (а) икореномическият диспозат
(който е диспозатна двустепенна икореномическа монада и приема формата
на икореномически диспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е
икореномическата същност и външна (и решаваща) страна е икореномическото явление, (б) икореномическият специфат (който е специфатна двустепенна икореномическа монада и приема формата на икореномически спецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икореномическото съдържание
и външна (и решаваща) страна е икореномическата форма, (в) икореномическият сустат (който е сустатна двустепенна икореномическа монада и приема формата на икореномически сустификат), чиято вътрешна (и определяща)
страна е икореномическата субстанция и външна (и решаваща) страна е икореномическата субстанта. Като цяло икореномическият интериорат е вътрешната (първичната и определящата) страна на икореномическия битериорат
(последният е съвкупността от икореномическият диспозат, икореномическият
специфат и икореномическият сустат).
Икореномическият интериорат е триравнищна икореномическа йерархия
(нейните равнища са икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция) и в това си качество образува икореномическия натуритат, който е едносъставна натуритатна едностепенна икореномическа триада. В него се конституират и установяват три интериоратни
едностепенни икореномически дуади: (1) икореномическата същина, която е
същинна едностепенна икореномическа дуада [от своя страна съставена от (а)
икореномическото съдържание, което тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическата същност, която тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна]; (2) икореномическият субстрат, който е
субстратна едностепенна икореномическа дуада [от своя страна съставена от
(а) икореномическата субстанция, която тук изпълнява ролята на първична и
определяща страна, и (б) икореномическото съдържание, което тук изпълнява
ролята на вторична и решаваща страна]; (3) икореномическият смисъл, която е
смислова едностепенна икореномическа дуада [от своя страна съставена от (а)
икореномическата субстанция, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икореномическата същност, която тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТИТ* (ecorenomic institite) (съкратено от internal entity constituite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически инститит и икотехномически инститит, които са негови разновидности (то е или икономически инститит, или икотехномически
инститит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единна вътрешна конституираност (единна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още единна вътрешна икореномическа конституираност*
(united internal ecorenomic constitution /constitutivity/); единност на всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия предмет (които скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически институтат, т.е. икореномическият институтат е съвкупността от всички икореномически институити
на икореномическия предмет, а последните изграждат неговия икореномически инститит); всички икореномически институити в тяхното диалектическо
единство; инститит на икореномическия предмет (вж. икореномически конститит). Икореномическият инститит е понятие за единството на всички създаващи страни на икореномическия предмет и е единен източник на всички
негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Икореномическият инститит е комплексното вътрешно съчетание
(по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на
икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави
вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икореномическия институит, които изграждат единния икореномически инститит, са икореномическата същност, икореномическото съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество, икореномическата необходимост и т.н. Начинът на експлициране на икореномическия инститит е съответстващият му икореномически ексститит. Икореномическият инститит и икореномическият ексститит са понятия на единната
конституираност на икореномическия предмет* (united constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият инститит се снема в икореномическия ексститит: икореномическият ексститит е икореномическия инститит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексститит е скрита в икореномическия инститит, а икореномическият
инститит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екссти90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномически инститит са обектният икореномически инститит* (object ecorenomic institite) (инстититът на икореномическия обект) и системният икореномически инститит* (system
ecorenomic institite) (инстититът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТИТ (ecorenomic institite) (ки) – във:
икореномически инститит;
типичен икореномически инститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУИТ* (ecorenomic instituite) (съкратено от
internal constituite), предметен икореномически институит, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически институит и икотехномически институит, които са негови разновидности (то е или икономически институит, или икотехномически институит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); вътрешна конституираност (вътрешноприсъща
конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия
обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още вътрешна икореномическа конституираност* (internal ecorenomic constitution /constitutivity/); общо
понятие за коя да е от всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия
предмет (които скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически институтат, т.е. икореномическият институтат е съвкупността от
всички икореномически институити); институит на икореномическия предмет
(вж. икореномически конститит). Отделният вид вътрешна страна на икореномическия предмет (отделната разновидност на икореномическия институит)
се определя като икореномически институтит. Икореномическият институит
е общо понятие за коя да е от всички създаващи страни на икореномическия
предмет и за източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда
(вж. икореномическо въздействие). Той е кое да е от всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на
икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави
вътрешно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (институтити) на икореномическия институит са икореномическата същност, икореномическото съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество, икореномическата необходимост и т.н. Начинът на експли91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циране на икореномическия институит е съответстващият му икореномически
ексституит. Икореномическият институит и икореномическият ексституит са
понятия на конституираността на икореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институит се снема в икореномическия ексституит: икореномическият ексституит е икореномическия институит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексституит е скрита в икореномическия институит, а икореномическият институит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия
ексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност
на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на предметния икореномически институит са обектният икореномически институит* (object ecorenomic instituite) (институитът на икореномическия обект) и системният икореномически институит*
(system ecorenomic instituite) (институитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУИТ (ecorenomic instituite) (ки) – във:
предметен типичен икореномически институит (същото като типичен
икореномически институит);
икореномически институит;
типичен икореномически институит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТАТ* (ecorenomic institutate) (съкратено
от internal constitutate) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически институтат и икотехномически институтат, които са
негови разновидности (то е или икономически институтат, или икотехномически институтат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от всички икореномически институити на икореномическия предмет;
съвкупност от всички вътрешни конституираности (вътрешноприсъщи
съвкупностни конституираности) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност* (totalitiary internal
ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички вътрешни (скрити) страни на икореномическия предмет; институтат на икореномическия предмет (вж. икореномически конститит). Той е общността от
92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всички създаващи страни на икореномическия предмет като източник на неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Представлява общността (семейството) от всички вътрешни съчетания
(образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и
връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), която
(общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество
съставки на икореномическия институтат са икореномическата същност, икореномическото съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество, икореномическата необходимост и т.н. Начинът на експлициране на икореномическия институтат е икореномическият ексститутат.
Икореномическият институтат и икореномическият ексститутат са понятия на
съвкупностната конституираност на икореномическия предмет* (totalitiary
constitution /constitutivity/) of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институтат се снема в икореномическия ексститутат: икореномическият ексститутат е икореномическия институтат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексститутат е скрита в икореномическия институтат, а икореномическият институтат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икореномическия предмет] се
разкрива чрез икореномическия ексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности
на икореномическия институтат са обектният икореномически институтат* (object ecorenomic institutate) (институтатът на икореномическия обект)
и системният икореномически институтат* (system ecorenomic institutate)
(институтатът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТАТ (ecorenomic institutate) (ки) – във:
икореномически институтат;
типичен икореномически институтат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТИТ* (ecorenomic institutite) (съкратено
от internal constitutite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически институтит и икотехномически институтит, които са
негови разновидности (то е или икономически институтит, или икотехномически институтит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); отделна
вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икоре93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още отделна вътрешна икореномическа конституираност*
(internal ecorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид вътрешна (скрита)
страна на икореномическия предмет; отделна разновидност на икореномическия институит; институтит на икореномическия предмет (вж. икореномически
конститит). Икореномическият институтит е някаква създаваща страна на
икореномическия предмет и някакъв източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е някакво вътрешно съчетание (по силата на определен критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент),
което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на това му качество икореномически институтити (разновидности на икореномическия институит) са
икореномическата същност, икореномическото съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество, икореномическата необходимост и т.н. Начинът на експлициране на икореномическия институтит е съответстващият му икореномически ексститутит. Икореномическият институтит и икореномическият ексститутит са понятия на конституираността на
икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази конституираност. Икореномическият институтит се снема в икореномическия ексститутит: икореномическият ексститутит е икореномическия институтит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексститутит е скрита
в икореномическия институтит, а икореномическият институтит се разкрива
чрез икореномическия ексститутит. Основни разновидности на икореномическия институтит са обектният икореномически институтит* (object
ecorenomic institutite) (институтитът на икореномическия обект) и системният икореномически институтит* (system ecorenomic institutite) (институтитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТИТ (ecorenomic institutite) (ки) – във:
икореномически институтит;
типичен икореномически институтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТАТ* (ecorenomic intate) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически интат и икотехномически
интат, които са негови разновидности (то е или икономически интат, или
94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически интат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
съвкупност на част от икореномическите институити на икореномическия
предмет; съвкупност на част от вътрешните конституираности (от вътрешноприсъщите конституираности) на икореномическия предмет [в т.ч. на
икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност* (partial
totalitiary internal ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на част от вътрешните (скритите) страни на икореномическия предмет;
интат на икореномическия предмет (вж. икореномически контит). Той е общността на част от създаващите страни на икореномическия предмет като източник на неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Представлява общността (семейството) на част от вътрешните съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидности на икореномическия интат са икореномическият есконтентат, икореномическият субстратат, икореномическият
сенстат, икореномическият натуритат и т.н. Начинът на експлициране на
икореномическия интат е икореномическият екстат. Икореномическият интат и икореномическият екстат са понятия на частичната съвкупностна конституираност на икореномическия предмет* (partial totalitiary constitution
/constitutivity/) of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интат се снема в икореномическия екстат: икореномическият екстат е икореномическия интат в снет вид. Първопричината на икореномическия екстат е
скрита в икореномическия интат, а икореномическият интат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност
на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екстат [която
е вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия интат са обектният
икореномически интат* (object ecorenomic intate) (интатът на икореномическия обект) и системният икореномически интат* (system ecorenomic intate)
(интатът на икореномическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТАТ (ecorenomic intate) (ки) – във:
икореномически интат;
типичен икореномически интат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТИТ* (ecorenomic intite) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически интит и икотехномически
интит, които са негови разновидности (то е или икономически интит, или
икотехномически интит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
единна частична вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още единна частична
вътрешна икореномическа конституираност* (united partial internal
ecorenomic constitution /constitutivity/); единност на част от всички вътрешни
(скрити) страни на икореномическия предмет (които скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически интат, т.е. икореномическият интат е съвкупността от всички икореномически интиути на икореномическия
предмет, а последните изграждат неговия икореномически интит); част от
всички икореномически интуити в тяхното диалектическо единство; интит на
икореномическия предмет (вж. икореномически контит). Икореномическият
интит е понятие за единството на част от всички създаващи страни на икореномическия предмет и е единен източник на част от всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Икореномическият интит е комплексното частично вътрешно съчетание (по силата
на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави вътрешно
единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия интит са икореномическият есконтентит, икореномическият
субстратит, икореномическият сенстит, икореномическият натуритит и
т.н. Начинът на експлициране на икореномическия интит е съответстващият
му икореномически екстит. Икореномическият интит и икореномическият екстит са понятия на единната частична конституираност на икореномическия предмет* (united partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интит се снема в икореномическия
екстит: икореномическият екстит е икореномическия интит в снет вид. Първопричината на икореномическия екстит е скрита в икореномическия интит, а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическият интит [който е първичната (примитивната) и определящата
конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екстит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия интит са обектният икореномически интит* (object ecorenomic intite) (интитът на икореномическия
обект) и системният икореномически интит* (system ecorenomic intite) (интитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТИТ (ecorenomic intite) (ки) – във:
икореномически интит;
типичен икореномически интит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТУИТ* (ecorenomic intuite) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически интуит и икотехномически интуит, които са негови разновидности (то е или икономически интуит,
или икотехномически интуит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); частична вътрешна конституираност (частична вътрешноприсъща
конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия
обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още частична вътрешна
икореномическа конституираност* (partial ecorenomic internal constitution
/constitutivity/); общо понятие за коя да е от част от всички вътрешни (скрити)
страни на икореномическия предмет (които част от скрити страни като съвкупност образуват неговия икореномически интат, т.е. икореномическият интат е съвкупността от чак от всички всички икореномически интуити); интуит
на икореномическия предмет (вж. икореномически контит). Икореномическият интуит е общо понятие за коя да е от част от всички създаващи страни на
икореномическия предмет и е източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икореномическо въздействие). Той е кое да е от част от
всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите
(елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия интуит са икореномическата същина
(икореномическият есконтент), икореномическият субстрат, икореномическият смисъл, икореномическото естество (икореномическата природа) и т.н.
Начинът на експлициране на икореномическия интуит е съответстващият му
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически екстуит. Икореномическият интуит и икореномическият екстуит са понятия на частичната конституираност на икореномическия
предмет* (partial constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интуит се снема в икореномическия екстуит:
икореномическият екстуит е икореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икореномическия екстуит е скрита в икореномическия интуит, а
икореномическият интуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия екстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия интуит са обектният икореномически интуит* (object ecorenomic intuite) (интуитът на икореномическия обект) и системният икореномически интуит* (system
ecorenomic intuite) (интуитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТУИТ (ecorenomic intuite) (ки) – във:
икореномически интуит;
типичен икореномически интуит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНДЕНТ* (ecorenomic incendent) (*) – общо
понятие за икономически инцендент и икотехномически инцендент, които са
негови разновидности (то е или икономически инцендент, или икотехномически инцендент, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и които като
двойка образуват инцендентен икореномически диспозат (вж. цедентификатен икореномически диспозат) [в ингредиентен икореномически формат*
(ingrediental economic formate) (вж. икономически ингредиенти)]; частен случай на икотехномическо явление, което като феномен е опредметен икореномически трансцендент в цендентална икореномическа система* (cendental
ecorenomic system) (която е особен частен случай на диспозиционална икореномическа система). Докато в диспозиционалната икореномическа система
(същото като същностно-стратифицирана икотехномическа система) в
зависимост от мястото, което заема като икореномически страт, даден икореномически предмет може да бъде както икореномическа същност, така и
икореномическо явление, то в ценденталната икореномическа система икореномическият инцендент може да изпълнява само функцията на икореномическо явление (на цендентално икореномическо явление). Ролята на икореноми98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески инцендент обикновено се изпълнява от някакъв предметен икореномически запас (който е опредеметена икотехномическа ценностност, която от
своя страна е икотехномически трансцендент). Вж. икореномически цендент
и икореномически ценденти.
Специфично за определеността на икореномическия инцендент ID е, че
двете му разновидности в лицето на икономическия инцендент ID и икотехномическият инцендент ID се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на инцендентния икореномически диспозат икономическият инцендент (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на икотехномическия инцендент
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
ID = E ID (ID) (вж. икономическа оценка), където EID е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция),
ID = TID е общата икономическа оценка на икотехномическия инцендент
ID
(total economic estimatе of the ecotechnomic incendent), AID =
е средната
ID
икономическа оценка на икотехномическия инцендент (average economic
dID
estimatе of the production ecotechnomic incendent) и MID =
е пределната
d ID
икономическа оценка на икотехномическия инцендент (marginal economic
estimatе of the production ecotechnomic incendent). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между икономическия и икотехномическия инцендент
образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата
гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в
частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и
икотехномика).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (ecorenomic incentite) (*) – общо понятие за икономически инцентинт и икотехномически инцентинт, които са негови разновидности (то е или икономически инцентит, или икотехномически
инцентит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и които като
двойка образуват инцентитен икореномически диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат) [в ингредиентен икореномически формат*
(ingrediental economic formate) (вж. икономически ингредиенти)]; частен случай на икореномически инцендент, който като феномен е опредметен икорено99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически трансцентит в центитална икореномическа система* (centital
ecorenomic system) (която от своя страна е особен частен случай на диспозиционна икореномическа система) и който е икореномическа предметност. Докато в диспозиционната икореномическа система (същото като същностностратифицирана икореномическа система) в зависимост от мястото, което
заема като икореномически страт, даден икореномически предмет може да
бъде както икореномическа същност, така и икономическо явление, то в центиталната икореномическа система икореномическият инцентит може да изпълнява само функцията на икономическо явление (на центитално икономическо
явление). Ролята на икореномически инцентит обикновено се изпълнява от някакъв предметен икореномически запас [тук е същото като икореномическа
предметност (вж. центиталнен икореномически диспозат)] (която предметност е опредеметена икореномическа ценностност, като от своя страна последнота изпълнява ролята на икореномически трансцентит). Вж. икореномически центит и икореномически центити.
Специфично за определеността на икореномическия инцентит IT е, че
двете му разновидности в лицето на икономическия инцентит IT и икотехномическият инцентит IT се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на инцентинтния икореномически диспозат икономическият инцентинт (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на икотехномическия инцентинт
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
IT = E IT (IT) (вж. икономическа оценка), където EIT е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция),
IT = TIT е общата икономическа оценка на икотехномическия инцентит
IT
(total economic estimatе of the ecotechnomic incentite), AIT =
е средната
IT
икономическа оценка на икотехномическия инцентит (average economic
dIT
estimatе of the production ecotechnomic incentite) и MIT =
е пределната
d IT
икономическа оценка на икотехномическия инцентит (marginal economic
estimatе of the production ecotechnomic incentite). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическия и икотехномическия инцентит образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно
принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата
гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в
100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и
икотехномика).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ (ecorenomic incentite) (ки) – във:
икореномически инцентит;
полезностен икореномически инцентит;
стойностен икореномически инцентит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КВАЛИТИТ* (ecorenomic qualitite) (*) – икореномическо качество, интерпретирано като икореномически ингредиент; качество на
даден икореномически ингредиент; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически квалитит и икотехномически квалитит, които са
негови разновидности (то е или икономически квалитит, или икотехномически
квалитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Обикновено се представя като икореномическо квалиучастие*
(ecorenomic qualiparticipation) (вж. икореномическа участие). Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) икореномически
субтиквалитит* (ecorenomic subtiqualitite) [респ. икореномическо субтиквалиучастие* (ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. икореномическо субтиучастие)] и (2) икореномически обтиквалитит* (ecorenomic obtiqualitite)
[респ. икореномическо обтиквалиучастие* (ecorenomic obtiqualiparticipation)
(вж. икореномическо субтиучастие)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия квалитит са:
(1) трансцентитален икореномически квалитит* (transcentital
ecorenomic qualitite) [респ. трансцентитално икореномическо квалиучастие* (transcentital ecorenomic qualiparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо участие)], в т.ч. (а) трансцентитален икореномически субтиквалитит* (transcentital ecorenomic subtiqualitite) [респ. трансцентитално
икореномическо субтиквалиучастие* (transcentital ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) трансцентитален икореномически обтиквалитит* (transcentital ecorenomic
obtiqualitite) [респ. трансцентитално икореномическо обтиквалиучастие*
(transcentital ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо обтиучастие)];
(2) инцентитален икореномически квалитит* (incentital ecorenomic
qualitite) [респ. инцентитално икореномическо квалиучастие* (incentital
101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic qualiparticipation) (вж. инцентитално икореномическо участие)], в
т.ч. (а) инцентитален икореномически субтиквалитит* (incentital
ecorenomic subtiqualitite) [респ. инцентитално икореномическо субтиквалиучастие* (incentital ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. инцентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) инцентитален икореномически обтиквалитит* (incentital ecorenomic obtiqualitite) [респ. инцентитално икореномическо обтиквалиучастие* (incentital ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. инцентитално икореномическо обтиучастие)];
(3) центитален икореномически квалитит* (centital ecorenomic qualitite) [респ. центитално икореномическо квалиучастие* (centital ecorenomic
qualiparticipation) (вж. центитално икореномическо участие)], в т.ч. (а) центитален икореномически субтиквалитит* (centital ecorenomic subtiqualitite)
[респ. центитално икореномическо субтиквалиучастие* (centital
ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. центитално икореномическо субтиучастие)] и (б) центитален икореномически обтиквалитит* (centital
ecorenomic obtiqualitite) [респ. центитално икореномическо обтиквалиучастие* (centital ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. центитално икореномическо обтиучастие)];
(4) уницентитален икореномически квалитит* (unicentital ecorenomic
qualitite) [респ. уницентитално икореномическо квалиучастие* (unicentital
ecorenomic qualiparticipation) (вж. уницентитално икореномическо участие)], в
т.ч. (а) уницентитален икореномически субтиквалитит* (unicentital
ecorenomic subtiqualitite) [респ. уницентитално икореномическо субтиквалиучастие* (unicentital ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. уницентитално
икореномическо субтиучастие)] и (б) уницентитален икореномически обтиквалитит* (unicentital ecorenomic obtiqualitite) [респ. уницентитално
икореномическо обтиквалиучастие* (unicentital ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. уницентитално икореномическо обтиучастие)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия квалитит са:
(1) унисъзидателен икореномически квалитит* (unimaking ecorenomic
qualitite) [респ. унисъзидателно икореномическо квалиучастие* (unimaking
ecorenomic qualiparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) унисъзидателен икореномически субтиквалитит* (unimaking
ecorenomic subtiqualitite) [респ. унисъзидателно икореномическо субтиквалиучастие* (unimaking ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. унисъзидателно
икореномическо субтиучастие)] и (б) унисъзидателен икореномически об-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиквалитит* (unimaking ecorenomic obtiqualitite) [респ. унисъзидателно
икореномическо обтиквалиучастие* (unimaking ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо обтиучастие)];
(2) съзидателен икореномически квалитит* (making ecorenomic qualitite) [респ. съзидателно икореномическо квалиучастие* (making ecorenomic
qualiparticipation) (вж. съзидателно икореномическо участие)], в т.ч. (а)
съзидателен икореномически субтиквалитит* (making ecorenomic
subtiqualitite) [респ. съзидателно икореномическо субтиквалиучастие*
(making ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. съзидателно икореномическо
субтиучастие)] и (б) съзидателен икореномически обтиквалитит* (making
ecorenomic obtiqualitite) [респ. съзидателно икореномическо обтиквалиучастие* (making ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. съзидателно икореномическо обтиучастие)];
(3) изпълнителен икореномически квалитит* (implementationary
ecorenomic qualitite) [респ. изпълнително икореномическо квалиучастие*
(implementationary ecorenomic qualiparticipation) (вж. изпълнително икореномическо участие)], в т.ч. (а) изпълнителен икореномически субтиквалитит*
(implementationary ecorenomic subtiqualitite) [респ. изпълнително икореномическо субтиквалиучастие* (implementationary ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. изпълнително икореномическо субтиучастие)] и (б) изпълнителен
икореномически обтиквалитит* (implementationary ecorenomic obtiqualitite)
[респ. изпълнително икореномическо обтиквалиучастие* (implementationary ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. изпълнително икореномическо обтиучастие)];
(4) творчески икореномически квалитит* (creative ecorenomic qualitite)
[респ. творческо икореномическо квалиучастие* (creative ecorenomic qualiparticipation) (вж. творческо икореномическо участие)], в т.ч. (а) творчески
икореномически субтиквалитит* (creative ecorenomic subtiqualitite) [респ.
творческо икореномическо субтиквалиучастие* (creative ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. творческо икореномическо субтиучастие)] и (б) творчески икореномически обтиквалитит* (creative ecorenomic obtiqualitite)
[респ. творческо икореномическо обтиквалиучастие* (creative ecorenomic
obtiqualiparticipation) (вж. творческо икореномическо обтиучастие)];
(5) работен икореномически квалитит* (working ecorenomic qualitite)
[респ. работно икореномическо квалиучастие* (working ecorenomic qualiparticipation) (вж. работно икореномическо участие)], в т.ч. (а) работен икореномически субтиквалитит* (working ecorenomic subtiqualitite) [респ. работ103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но икореномическо субтиквалиучастие* (working ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. работно икореномическо субтиучастие)] и (б) работен икореномически обтиквалитит* (working ecorenomic obtiqualitite) [респ. работно
икореномическо обтиквалиучастие* (working ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. работно икореномическо обтиучастие)];
(6) сътворителен икореномически квалитит* (performing ecorenomic
qualitite) [респ. сътворително икореномическо квалиучастие* (performing
ecorenomic qualiparticipation) (вж. сътворително икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сътворителен икореномически субтиквалитит* (performing
ecorenomic subtiqualitite) [респ. сътворително икореномическо субтиквалиучастие* (performing ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. сътворително икореномическо субтиучастие)] и (б) сътворителен икореномически обтиквалитит* (performing ecorenomic obtiqualitite) [респ. сътворително икореномическо обтиквалиучастие* (performing ecorenomic obtiqualiparticipation)
(вж. сътворително икореномическо обтиучастие)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия квалитит са:
(1) усвояван икореномически квалитит* (assimilated ecorenomic qualitite)
[респ. усвоявана икореномическа квалиучастие* (assimilated ecorenomic
qualiparticipation) (вж. усвоявано икореномическо участие)], в т.ч. (а) усвояван
икореномически субтиквалитит* (assimilated ecorenomic subtiqualitite) [респ.
усвоявано икореномическо субтиквалиучастие* (assimilated ecorenomic
subtiqualiparticipation) (вж. усвоявано икореномическо субтиучастие)] и (б) усвояван икореномически обтиквалитит* (assimilated ecorenomic obtiqualitite)
[респ. усвоявано икореномическо обтиквалиучастие* (assimilated ecorenomic
obtiqualiparticipation) (вж. усвоявано икореномическо обтиучастие)];
(2) създаван икореномически квалитит* (gived ecorenomic qualitite)
[респ. създавано икореномическа квалиучастие* (gived ecorenomic qualiparticipation) (вж. създавано икореномическо участие)], в т.ч. (а) създаван икореномически субтиквалитит* (gived ecorenomic subtiqualitite) [респ. създавано
икореномическо субтиквалиучастие* (gived ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. създавано икореномическо субтиучастие)] и (б) създаван
икореномически обтиквалитит* (gived ecorenomic obtiqualitite) [респ.
създавано
икореномическо
обтиквалиучастие*
(gived
ecorenomic
obtiqualiparticipation) (вж. създавано икореномическо обтиучастие)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия квалитит са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) сустатитен икореномически квалитит* (sustatitic ecorenomic qualitite) [респ. сустатитно икореномическо квалиучастие* (sustatitic ecorenomic
qualiparticipation) (вж. сустатитно икореномическо участие)], в т.ч. (а) сустатитен икореномически субтиквалитит* (sustatitic ecorenomic subtiqualitite) [респ. сустатитно икореномическо субтиквалиучастие* (sustatitic
ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. сустатитно икореномическо субтиучастие)] и (б) сустатитен икореномически обтиквалитит* (sustatitic
ecorenomic obtiqualitite) [респ. сустатитно икореномическо обтиквалиучастие* (sustatitic ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. сустатитно икореномическо обтиучастие)];
(2) субстатен икореномически квалитит* (substatum ecorenomic qualitite) [респ. субстатно икореномическо квалиучастие* (substatum ecorenomic
qualiparticipation) (вж. субстатно икореномическо участие)], в т.ч. (а) субстатен икореномически субтиквалитит* (substatum ecorenomic subtiqualitite) [респ. субстатно икореномическо субтиквалиучастие* (substatum
ecorenomic
subtiqualiparticipation)
(вж.
субстатно
икореномическо
субтиучастие)] и (б) субстатен икореномически обтиквалитит*
(substatum ecorenomic obtiqualitite) [респ. субстатно икореномическо обтиквалиучастие* (substatum ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. субстатно
икореномическ обтиучастие)];
(3) запасов икореномически квалитит* (stock ecorenomic qualitite) [респ.
запасово икореномическо квалиучастие* (stock ecorenomic qualiparticipation)
(вж. запасово икореномическо участие)], в т.ч. (а) запасов икореномически
субтиквалитит* (stock ecorenomic subtiqualitite) [респ. запасово икореномическо субтиквалиучастие* (stock ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. запасово икореномическо субтиучастие)] и (б) запасов икореномически обтиквалитит* (stock ecorenomic obtiqualitite) [респ. запасово икореномическо обтиквалиучастие* (stock ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж. запасово икореномическо обтиучастие)];
(4) сустатантен икореномически квалитит* (sustatantal ecorenomic
qualitite) [респ. сустатантно икореномическо квалиучастие* (sustatantal
ecorenomic qualiparticipation) (вж. сустатантно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сустатантен икореномически субтиквалитит* (sustatantal
ecorenomic subtiqualitite) [респ. сустатантно икореномическо субтиквалиучастие* (sustatantal ecorenomic subtiqualiparticipation) (вж. сустатантно икореномическо субтиучастие)] и (б) сустатантен икореномически обтиквалитит* (sustatantal ecorenomic obtiqualitite) [респ. сустатантно икореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо обтиквалиучастие* (sustatantal ecorenomic obtiqualiparticipation) (вж.
сустатантно икореномическо обтиучастие)].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КВАНТИТИТ* (ecorenomic quantitite) (*) – икореномическо количество, интерпретирано като икореномически ингредиент; количество на даден икореномически ингредиент; общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически квантитит и икотехномически квантитит, които са негови разновидности (то е или икономически квантитит, или
икотехномически квантитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Обикновено се представя като икореномическо квантиучастие* (ecorenomic quantiparticipation) (вж. икореномическа участие).
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномически субтиквантитит* (ecorenomic subtiquantitite) [респ. икореномическо субтиквантиучастие* (ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж.
икореномическо субтиучастие)] и (2) икореномически обтиквантитит*
(ecorenomic obtiquantitite) [респ. икореномическо обтиквантиучастие*
(ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. икореномическо субтиучастие)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия квантитит са:
(1) трансцентитален икореномически квантитит* (transcentital
ecorenomic quantitite) [респ. трансцентитално икореномическа квантиучастие* (transcentital ecorenomic quantiparticipation) (вж. трансцентитално
икореномическо участие)], в т.ч. (а) трансцентитален икореномически субтиквантитит* (transcentital ecorenomic subtiquantitite) [респ. трансцентитално икореномическо субтиквантиучастие* (transcentital ecorenomic
subtiquantiparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) трансцентитален икореномически обтиквантитит* (transcentital ecorenomic obtiquantitite) [респ. трансцентитално икореномическо обтиквантиучастие* (transcentital ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо обтиучастие)];
(2) инцентитален икореномически квантитит* (incentital ecorenomic
quantitite) [респ. инцентитално икореномическо квантиучастие* (incentital
ecorenomic quantiparticipation) (вж. инцентитално икореномическо участие)], в
т.ч. (а) инцентитален икореномически субтиквантитит* (incentital
ecorenomic subtiquantitite) [респ. инцентитално икореномическо субтиквантиучастие* (incentital ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. инцентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) инцентитален икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиквантитит* (incentital ecorenomic obtiquantitite) [респ. инцентитално
икореномическо обтиквантиучастие* (incentital ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. инцентитално икореномическо обтиучастие)];
(3) центитален икореномически квантитит* (centital ecorenomic quantitite) [респ. центитално икореномическо квантиучастие* (centital
ecorenomic quantiparticipation) (вж. центитално икореномическо участие)], в
т.ч. (а) центитален икореномически субтиквантитит* (centital ecorenomic
subtiquantitite) [респ. центитално икореномическо субтиквантиучастие*
(centital ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. центитално икореномическо
субтиучастие)] и (б) центитален икореномически обтиквантитит*
(centital ecorenomic obtiquantitite) [респ. центитално икореномическо обтиквантиучастие* (centital ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. центитално
икореномическо обтиучастие)];
(4) уницентитален икореномически квантитит* (unicentital
ecorenomic quantitite) [респ. уницентитално икореномическо квантиучастие* (unicentital ecorenomic quantiparticipation) (вж. уницентитално икореномическо участие)], в т.ч. (а) уницентитален икореномически субтиквантитит* (unicentital ecorenomic subtiquantitite) [респ. уницентитално икореномическо субтиквантиучастие* (unicentital ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. уницентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) уницентитален икореномически обтиквантитит* (unicentital ecorenomic obtiquantitite)
[респ. уницентитално икореномическо обтиквантиучастие* (unicentital
ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. уницентитално икореномическо обтиучастие)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия квантитит са:
(1) унисъзидателен икореномически квантитит* (unimaking
ecorenomic quantitite) [респ. унисъзидателно икореномическо квантиучастие* (unimaking ecorenomic quantiparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо участие)], в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически субтиквантитит* (unimaking ecorenomic subtiquantitite) [респ. унисъзидателно икореномическо субтиквантиучастие* (unimaking ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо субтиучастие)] и (б) унисъзидателен икореномически обтиквантитит* (unimaking ecorenomic obtiquantitite)
[респ. унисъзидателно икореномическо обтиквантиучастие* (unimaking
ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо обтиучастие)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) съзидателен икореномически квантитит* (making ecorenomic quantitite) [респ. съзидателно икореномическо квантиучастие* (making
ecorenomic quantiparticipation) (вж. съзидателно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) съзидателен икореномически субтиквантитит* (making ecorenomic
subtiquantitite) [респ. съзидателно икореномическо субтиквантиучастие*
(making ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. съзидателно икореномическо
субтиучастие)] и (б) съзидателен икореномически обтиквантитит*
(making ecorenomic obtiquantitite) [респ. съзидателно икореномическо обтиквантиучастие* (making ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. съзидателно
икореномическо обтиучастие)];
(3) изпълнителен икореномически квантитит* (implementationary
ecorenomic quantitite) [респ. изпълнително икореномическо квантиучастие*
(implementationary ecorenomic quantiparticipation) (вж. изпълнително икореномическо участие)], в т.ч. (а) изпълнителен икореномически субтиквантитит* (implementationary ecorenomic subtiquantitite) [респ. изпълнително икореномическо субтиквантиучастие* (implementationary ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. изпълнително икореномическо субтиучастие)] и (б) изпълнителен икореномически обтиквантитит* (implementationary ecorenomic
obtiquantitite) [респ. изпълнително икореномическо обтиквантиучастие*
(implementationary ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. изпълнително икореномическо обтиучастие)];
(4) творчески икореномически квантитит* (creative ecorenomic quantitite) [респ. творческо икореномическо квантиучастие* (creative ecorenomic
quantiparticipation) (вж. творческо икореномическо участие)], в т.ч. (а) творчески икореномически субтиквантитит* (creative ecorenomic subtiquantitite)
[респ. творческо икореномическо субтиквантиучастие* (creative
ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. творческо икореномическо субтиучастие)] и (б) творчески икореномически обтиквантитит* (creative
ecorenomic obtiquantitite) [респ. творческо икореномическо обтиквантиучастие* (creative ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. творческо икореномическо обтиучастие)];
(5) работен икореномически квантитит* (working ecorenomic quantitite) [респ. работно икореномическо квантиучастие* (working ecorenomic
quantiparticipation) (вж. работно икореномическо участие)], в т.ч. (а) работен
икореномически субтиквантитит* (working ecorenomic subtiquantitite)
[респ. работно икореномическо субтиквантиучастие* (working ecorenomic
subtiquantiparticipation) (вж. работно икореномическо субтиучастие)] и (б) ра-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие)] и (б) работен икореномически обтиквантитит* (working
ecorenomic obtiquantitite) [респ. работно икореномическо обтиквантиучастие* (working ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. работно икореномическо
обтиучастие)];
(6) сътворителен икореномически квантитит* (performing ecorenomic
quantitite) [респ. сътворително икореномическо квантиучастие* (performing
ecorenomic quantiparticipation) (вж. сътворително икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сътворителен икореномически субтиквантитит* (performing
ecorenomic subtiquantitite) [респ. сътворително икореномическо субтиквантиучастие* (performing ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. сътворително икореномическо субтиучастие)] и (б) сътворителен икореномически обтиквантитит* (performing ecorenomic obtiquantitite) [респ. сътворително
икореномическо обтиквантиучастие* (performing ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. сътворително икореномическо обтиучастие)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия квантитит са:
(1) усвояван икореномически квантитит* (assimilated ecorenomic quantitite) [респ. усвоявано икореномическо квантиучастие* (assimilated
ecorenomic quantiparticipation) (вж. усвоявано икореномическо участие)], в т.ч.
(а) усвояван икореномически субтиквантитит* (assimilated ecorenomic
subtiquantitite) [респ. усвоявано икореномическо субтиквантиучастие*
(assimilated ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. усвоявано икореномическо
субтиучастие)] и (б) усвояван икореномически обтиквантитит* (assimilated ecorenomic obtiquantitite) [респ. усвоявано икореномическо обтиквантиучастие* (assimilated ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. усвоявано икореномическо обтиучастие)];
(2) създаван икореномически квантитит* (gived ecorenomic quantitite)
[респ. създавано икореномическо квантиучастие* (gived ecorenomic quantiparticipation) (вж. създавано икореномическо участие)], в т.ч. (а) създаван икореномически субтиквантитит* (gived ecorenomic subtiquantitite) [респ. създавано икореномическо субтиквантиучастие* (gived ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. създавано икореномическо субтиучастие)] и (б) създаван
икореномически обтиквантитит* (gived ecorenomic obtiquantitite) [респ.
създавано икореномическо обтиквантиучастие* (gived ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. създавано икореномическо обтиучастие)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия квантитит са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) сустатитен икореномически квантитит* (sustatitic ecorenomic
quantitite) [респ. сустатитно икореномическо квантиучастие* (sustatitic
ecorenomic quantiparticipation) (вж. сустатитно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сустатитен икореномически субтиквантитит* (sustatitic
ecorenomic subtiquantitite) [респ. сустатитно икореномическо субтиквантиучастие* (sustatitic ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. сустатитно икореномическо субтиучастие)] и (б) сустатитен икореномически обтиквантитит* (sustatitic ecorenomic obtiquantitite) [респ. сустатитно икореномическо обтиквантиучастие* (sustatitic ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж.
сустатитно икореномическо обтиучастие)];
(2) субстатен икореномически квантитит* (substatum ecorenomic
quantitite) [респ. субстатно икореномическо квантиучастие* (substatum
ecorenomic quantiparticipation) (вж. субстатно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) субстатен икореномически субтиквантитит* (substatum ecorenomic
subtiquantitite) [респ. субстатно икореномическо субтиквантиучастие*
(substatum ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. субстатно икореномическо
субтиучастие)] и (б) субстатен икореномически обтиквантитит*
(substatum ecorenomic obtiquantitite) [респ. субстатно икореномическо обтиквантиучастие* (substatum ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. субстатно икореномическо обтиучастие)];
(3) запасов икореномически квантитит* (stock ecorenomic quantitite)
[респ. запасово икореномическо квантиучастие* (stock ecorenomic
quantiparticipation) (вж. запасово икореномическо участие)], в т.ч. (а) запасов
икореномически субтиквантитит* (stock ecorenomic subtiquantitite) [респ.
запасово икореномическо субтиквантиучастие* (stock ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. запасово икореномическо субтиучастие)] и (б) запасов
икореномически обтиквантитит* (stock ecorenomic obtiquantitite) [респ. запасово икореномическо обтиквантиучастие* (stock ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. запасово икореномическо обтиучастие)];
(4) сустатантен икореномически квантитит* (sustatantal ecorenomic
quantitite) [респ. сустатантно икореномическо квантиучастие* (sustatantal
ecorenomic quantiparticipation) (вж. сустатантно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сустатантен икореномически субтиквантитит* (sustatantal
ecorenomic subtiquantitite) [респ. сустатантно икореномическо субтиквантиучастие* (sustatantal ecorenomic subtiquantiparticipation) (вж. сустатантно
икореномическо субтиучастие)] и (б) сустатантен икореномически обтиквантитит* (sustatantal ecorenomic obtiquantitite) [респ. сустатантно икоре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиквантиучастие* (sustatantal ecorenomic obtiquantiparticipation) (вж. сустатантно икореномическо обтиучастие)].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОДИСПОЗИТ* (ecorenomic codisposite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОДИСПОЗИТ (ecorenomic codisposite) (ки) – във:
икореномически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОДИСПОТИТ* (ecorenomic codispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОЗАПАС* (ecorenomic costock) – същото като запасов икореномически контив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент, икореномически ексосубстрат и икореномически
ексосуперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАНТ* (ecorenomic conant) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически конант и икотехномически
конант, които са негови разновидности (то е или икономически конант, или
икотехномически конант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за икореномически интит и икореномически екстит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия конат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на конатна двустепенна икореномическа монада); общо понятие или за
единна частична вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за единна частична външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Разновидности на икореномическия конант са икореномическият есфеноформатинт, икореномическият сустратинт, икореномическият сусенсинт, икореномическият реалититинт и т.н. Вж. икореномически
контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАНТ (ecorenomic conant) (ки) – във:
икореномически конант;
типичен икореномически конант.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАТ* (ecorenomic conate), конатна двустепенна
икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически конат и икотехномически конат, които са негови разновидности (то е или икономически конат, или икотехномически конат, но не
и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа
монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е конатна
двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си
икореномически интит и икореномически екстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически
предмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически
конат, т.е. като диалектически противоречиво единство на интит [който е негова единна частична вътрешна (скрита) конституираност, единна частична
вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и екстит [който е негова единна частична външна (разкрита) конституираност, единна частична външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият интит е
първичен и определящ по отношение на икореномическия екстит; той едновременно е интит на икореномическия предмет и начин на имплициране на екстита на икореномическия предмет. Икореномическият екстит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия интит; той едновременно е екстит
на икореномическия предмет и начин на експлициране на интита на икореномическия предмет. Разновидности на икореномическия конат са икореномическият есфеноформатит, икореномическият сустратит, икореномическият
сусенсит, икореномическият реалититит и т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАТ (ecorenomic conate) (ки) – във:
икореномически конат;
типичен икореномически конат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАНТ* (ecorenomic constiant) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически констиант и икотехномически констиант, които са негови разновидности (то е или икономически констиант, или икотехномически констиант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически инститит и икореномически ексститит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икореномическия констиат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на констиатна двустепенна икоре112

1714

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа монада); общо понятие или за единна вътрешна конституираност (единна вътрешноприсъща конституираност), или за единна външна
конституираност (единна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАНТ (ecorenomic constiant) (ки) – във:
икореномически констиант;
типичен икореномически констиант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАТ* (ecorenomic constiate), констиатна
двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически констиат и икотехномически констиат,
които са негови разновидности (то е или икономически констиат, или икотехномически констиат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е констиатна двустепенна икореномическа монада), състояща
се от взаимодействащи си икореномически инститит и икореномически ексститит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически констиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на инститит [който е негова единна вътрешна (скрита) конституираност, единна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексститит [който е негова единна
външна (разкрита) конституираност, единна външна усвояваща страна като
начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият
инститит е първичен и определящ по отношение на икореномическия ексститит; той едновременно е инститит на икореномическия предмет и начин на
имплициране на ексститита на икореномическия предмет. Икореномическият
ексститит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия инститит;
той едновременно е ексститит на икореномическия предмет и начин на експлициране на инститита на икореномическия предмет. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАТ (ecorenomic constiate) (кд) – във:
икореномически констиат;
типичен икореномически констиат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТИТ* (ecorenomic constitite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конститит и
икотехномически конститит, които са негови разновидности (то е или икономически конститит, или икотехномически конститит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност на икореномически инститит и икореномически ексститит, като цялостност на
своята единна вътрешна и единна външна страна; единна цялостна конституираност (единна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още единна цялостна икореномическа
конституираност* (united entire ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за единството от всички цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им външни (разкрити) страни на икореномическия предмет [които (цялости) са икореномическите конституити, т.е. икореномическият конститит е
единството на всички икореномически конституити]; икореномически предмет
в неговата пълна диалектическа завършеност. Икореномическият конститит е
единството на всички цялости от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икореномическия предмет. Той е единството от всички цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на
компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което (единство) го прави единно цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икореномическия конституит, които изграждат единния икореномически конститит (както и съответстващите им конституитити, които са отделни разновидности на икореномическия конституит), са икореномическият диспозит, икореномическият
специфит, икореномическият сустит и т.н. В границите на икореномическия
конститит икореномическият инститит и икореномическият ексститит са понятия на единната конституираност на икореномическия предмет* (united
constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият инститит се снема в икореномическия ексститит: икореномическият ексститит е икореномическия инститит в снет вид. Първопричината на
икореномическия ексститит е скрита в икореномическия инститит, а икореномическият инститит [който е първичната (примитивната) и определящата
единна цялостна конституираност на икореномическия предмет] се разкрива
чрез икореномическия ексститит [която е вторичната (производната) и реша114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ващата единна цялостна конституираност на икореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически конститит са обектният икореномически конститит* (object
ecorenomic constitite) (констититът на икореномическия обект) и системният
икореномически конститит* (system ecorenomic constitite) (констититът на
икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия конститит, са посочени във фиг.
1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия; ИР означава икореномически). Към икореномическите институтити (които са отделни разновидности на икореномическия институит) се числят икореномическата същност, икореномическото съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество, икореномическата необходимост и т.н.; към икореномическите ексститутити (които са отделни разновидности на икореномическия ексституит) се числят икореномическото
явление, икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и т.н.; към икореномическите конститутианти (които са отделни разновидности на икореномическия конституфант) се числят икореномическият диспозант, икореномическият специфант, икореномическият сустант и т.н.; към икореномическите конститутиати (които са отделни разновидности на икореномическия
конституфикант) се числят икореномическият диспозат, икореномическият
специфат, икореномическият сустат и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР конституант

ИР институит

ИР ексституит

ИР конституфант

ИР конституат
ИР конституфикант

ИР конституит

ИР конститутианти 1, 2,
3 и т.н.

ИР
институтити 1, 2, 3
и т.н.

ИР ексститутити 1,
2, 3 и т.н.

ИР конститутиати 1, 2, 3
и т.н.

ИР конститутити
1, 2, 3 и т.н.

ИР конституфат
ИР конститутант

ИР институтат

ИР ексститутат

ИР конституфикат
ИР конститутатат

ИР конститутат
ИР констиант

ИР инститит

ИР ексститит

ИР констифант

ИР констиат
ИР констификант

ИР конститит

Фиг. 1. Икореномически конститит (като разновидност на пълния диалектически икореномически ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях
има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТИТ (ecorenomic constitite) (ки) – във:
икореномически конститит;
типичен икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАНТ* (ecorenomic constituant), икореномически конституфант, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива
между) икономически конституант и икотехномически конституант, които
са негови разновидности (то е или икономически конституант, или икотехномически конституант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически институит и икореномически ексституит,
които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия конституат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа
монада, в частност на конституатна двустепенна икореномическа монада);
общо понятие или за вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност), или за външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Тъй като икореномическият институит е общо понятие за икореномическа същност, икореномическо съдържание, икореномическа субстанция, икореномическо качество, икореномическа
необходимост и т.н., а икореномическият ексституит е общо понятие за икореномическо явление, икореномическа форма, икореномическа суперстанта,
икореномическо количество, икореномическа случайност и т.н., икореномическият конституант е общо понятие за тях и затова се покрива с понятието за
икореномически конституфант. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАНТ (ecorenomic constituant) (ки) – във:
икореномически конституант;
типичен икореномически конституант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАТ* (ecorenomic constituate), конституатна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конституат и икотехномически
конституат, които са негови разновидности (то е или икономически конституат, или икотехномически конституат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е конституатна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически институит и икореномически ексституит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интерпретира по определен признак като икореномически конституат, т.е. като
диалектически противоречиво единство на институит [който е негова вътрешна (скрита) конституираност, вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексституит [който е негова
външна (разкрита) конституираност, външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият институит е
първичен и определящ по отношение на икореномическия екституит; той
едновременно е институит на икореномическия предмет и начин на имплициране на ексституита на икореномическия предмет. Икореномическият ексституит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия институит; той
едновременно е ексституит на икореномическия предмет и начин на експлициране на институита на икореномическия предмет. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАТ (ecorenomic constituate) (ки) – във:
икореномически конституат;
типичен икореномически конституат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУИТ* (ecorenomic constituite), предметен
икореномически конституит, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конституит и икотехномически конституит, които са негови разновидности (то е или икономически конституит, или икотехномически конституит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
икореномически предмет като цялостност от икореномически институит и
икореномически ексституит, като цялостност на някаква своя вътрешна и
външна страна; цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още цялостна икореномическа конституираност* (entire ecorenomic constitution /constitutivity/);
общо понятие за коя да е от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и
съответстваща му външна (разкрита) страна на икореномическия предмет [които (цялости) като съвкупност образуват икореномически конститутат, т.е.
икореномическият конститутат е съвкупността от всички икореномически
конституити] (вж. икореномически конститит). Отделният вид цялост от някаква вътрешна и съответстваща му външна страна на икореномическия предмет (отделната разновидност на икореномическия конституит) се определя ка118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то икореномически конститутит. Икореномическият конституит е общо понятие за кое да е от всички цялости от някаква създаваща и съответстваща му
усвояваща страна на икореномическия предмет. Той е кое да е от всички цялости от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на
компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности (конститутити) на икореномическия конституит са икореномическият диспозит, икореномическият специфит, икореномическият сустит и т.н. В границите на икореномическия конституит икореномическият институит и икореномическият ексституит са понятия на конституираността на икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of
the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институит се
снема в икореномическия ексституит: икореномическият ексституит е икореномическия институит в снет вид. Първопричината на икореномическия ексституит е скрита в икореномическия институит, а икореномическият институит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на
икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия ексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни
разновидности на предметния икореномически конституит са обектният
икореномически конституит* (object ecorenomic constituite) (конституитът
на икореномическия обект) и системният икореномически конституит*
(system ecorenomic constituite) (конституитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУИТ (ecorenomic constituite) (ки) – във:
икореномически конституит;
предметен икореномически конституит (същото като икореномически
конституит);
предметен типичен икореномически конституит (същото като типичен
икореномически конституит);
типичен икореномически конституит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАНТ* (ecorenomic constitutant) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конститутант и икотехномически конститутант, които са негови разновидности
(то е или икономически конститутант, или икотехномически конститутант, но
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически институтат и икореномически ексститутат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия конститутатат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа мултиада, в частност на конститутататна двустепенна икореномическа мултиада); общо
понятие или за съвкупностна вътрешна конституираност (съвкупностна
вътрешноприсъща конституираност), или за съвкупностна външна конституираност (съвкупностна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАНТ (ecorenomic constitutant) (ки) –
във:
икореномически конститутант;
типичен икореномически конститутант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТ* (ecorenomic constitutate) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конститутат и икотехномически конститутат, които са негови разновидности (то е
или икономически конститутат, или икотехномически конститутат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически институат и икореномически ексституат, като
цялостност на някаква своя съвкупностна вътрешна и външна страна; съвкупност от всички цялостни конституираности (вътрешноприсъщи и външнопредставени съвкупностни конституираности) на икореномическия предмет
[в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната
като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още
съвкупностна цялостна икореномическа конституираност* (totalitiary entire ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от цялостите от всички вътрешни (скрити) и съответстваща им външни (разкрити) страни
на икореномическия предмет [които (цялости) като съвкупност образуват икореномически конститутат, т.е. икореномическият конститутат е съвкупността
от всички икореномически конституити] (вж. икореномически конститит).
Икореномическият конститутат е семейство от цялостите от всички създаващи
и съответстващи им усвояващи страни на икореномическия предмет. Той е
съвкупността от цялостите от всички вътрешни и външни съчетания (по силата
на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), която (съвкупност) го прави
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно съвкупностен такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икореномическия конститутат са икореномическият диспозит, икореномическият специфит, икореномическият сустит и т.н. В границите на икореномическия конститутат икореномическият институтат и икореномическият
ексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икореномическия предмет* (totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институтат се снема в икореномическия ексститутат: икореномическият ексститутат е икореномическия институтат в снет вид. Първопричината на икореномическия ексституат е скрита в
икореномическия институат, а икореномическият институтат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия ексститутат [която е
вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия конститутат са обектният икореномически конститутат* (object ecorenomic constitutate) (конститутатът
на икореномическия обект) и системният икореномически конститутаит*
(system ecorenomic constitutate) (конститутатът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТ (ecorenomic constitutate) (ки) – във:
икореномически конститутат;
типичен икореномически конститутат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТАТ* (ecorenomic constitutatate),
конститутататна двустепенна икореномическа мултиада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конститутатат и
икотехномически конститутатат, които са негови разновидности (то е или
икономически конститутатат, или икотехномически конститутатат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа мултиада (двустепенен многоравнищен диалектически формат, така че е конститутататна двустепенна икореномическа мултиада), състояща се от взаимодействащи си икореномически институтат и икореномически ексститутат,
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката.
Всеки икореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически конститутатат, т.е. като диалектически противоречиво единство на институтат [който е негова съвкупностна вътрешна (скрита)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституираност, съвкупностна вътрешна създаваща страна като източник на
негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексститутат [който е негова съвкупностна външна (разкрита) конституираност, съвкупностна външна
усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия].
Икореномическият институтат е първичен и определящ по отношение на икореномическия екститутат; той едновременно е институтат на икореномическия
предмет и начин на имплициране на ексститутата на икореномическия предмет. Икореномическият ексститутат е вторичен и решаващ по отношение на
икореномическия институтат; той едновременно е ексститутат на икореномическия предмет и начин на експлициране на институтата на икореномическия
предмет. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТАТ (ecorenomic constitutatate) (ки) –
във:
икореномически конститутатат;
типичен икореномически конститутатат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАНТ* (ecorenomic constitutiant) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конститутиант и икотехномически конститутиант, които са негови разновидности
(то е или икономически конститутиант, или икотехномически конститутиант,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически институтит и икореномически ексститутит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия конститутиат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на конститутиатна двустепенна икореномическа монада); общо понятие или за отделна вътрешна конституираност (отделна вътрешноприсъща
конституираност), или за отделна външна конституираност (отделна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Тъй като икореномически институтити са икореномическата същност, икореномическото
съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество,
икореномическата необходимост и т.н., а икореномически ексститутити са
икореномическото явление, икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и
т.н., икореномическият конститутиант е общо понятие за всички тях. Вж. икореномически конститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАНТ (ecorenomic constitutiant) (ки) –
във:
икореномически конститутиант;
типичен икореномически конститутиант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАТ* (ecorenomic constitutiate), конститутиатна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически конститутиат и икотехномически конститутиат, които са негови разновидности (то е или икономически конститутиат, или икотехномически конститутиат, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е конститутиатна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически институтит и икореномически конститутит, между които има
отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически конститутиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на институит [който е негова отделна вътрешна (скрита) конституираност, отделна
вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексститутит [който е негова отделна външна (разкрита)
конституираност, отделна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият институтит е първичен
и определящ по отношение на икореномическия екститутит; той едновременно
е институтит на икореномическия предмет и начин на имплициране на ексститутита на икореномическия предмет. Икореномическият ексститутит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия институит; той едновременно е ексститутит на икореномическия предмет и начин на експлициране на
институтита на икореномическия предмет. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАТ (ecorenomic constitutiate) (ки) –
във:
икореномически конститутиат;
типичен икореномически конститутиат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИТ* (ecorenomic constitutite), предметен икореномически конституит, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конститутит и икотехномически конститутит, които са негови разновидности (то е или икономически конститутит,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или икотехномически конститутит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически институтит и икореномически ексститутит, като отделна цялостност на някаква своя вътрешна и външна страна; отделна цялостна конституираност
(вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още отделна цялостна икореномическа конституираност* (entire
ecorenomic constitution /constitutivity/); отделна цялост от някаква вътрешна
(скрита) и съответстваща му външна (разкрита) страна на икореномическия
предмет; отделна разновидност на икореномическия конституит (вж. икореномически конститит). Икореномическият конститутит е цялост от някаква
създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икореномическия предмет.
Той е някаква цялост от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв
критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет
(вж. икореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По
силата на това му качество конститутити (разновидности на икореномическия
конституит) са икореномическият диспозит, икореномическият специфит,
икореномическият сустит и т.н. В границите на икореномическия конститутит икореномическият институтит и икореномическият ексститутит са понятия
на конституираността на икореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият институтит се снема в икореномическия ексститутит: икореномическият
ексститутит е икореномическия институтит в снет вид. Първопричината на
икореномическия ексституит е скрита в икореномическия институит, а икореномическият институтит се разкрива чрез икореномическия ексститутит. Основни разновидности на икореномическия конститутит са обектният икореномически конститутит* (object ecorenomic constitutite) (конститутитът на
икореномическия обект) и системният икореномически конститутит*
(system ecorenomic constitutite) (конститутитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИТ (ecorenomic constitutite) (ки) – във:
икореномически конститутит;
типичен икореномически конститутит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАНТ* (ecorenomic constitufant), икореномически конституант, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конституфант и икотехномически конституфант,
които са негови разновидности (то е или икономически конституфант, или
икотехномически конституфант, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); общо понятие за всички икореномически конститутианти, които
са негови разновидности и които като съвкупност образуват икореномическия
конституфат (последният в качеството му на едностепенна икореномическа
мултиада, в частност на конституфатна едностепенна икореномическа мултиада). Тъй като първият икореномически конститутиант е общо понятие за
икореномическа същност и икореномическо явление, вторият икореномически
конститутиант е общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, третият – за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, четвъртият – за икореномическо качество и икореномическо количество, петият – за икореномическа необходимост и икореномическа случайност, и т.н., икореномическият конституфант е общо понятие за всички тях
и затова се покрива с понятието за икореномически конституант. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАНТ (ecorenomic constitufant) (ки) –
във:
икореномически конституфант;
типичен икореномически конституфант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАТ* (ecorenomic constitufate), конституфатна едностепенна икореномическа мултиада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически конституфат и икотехномически конституфат, които са негови разновидности (то е или икономически конституфат, или икотехномически конституфат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); съвкупност от всички икореномически конститутианти и затова е едностепенна икореномическа мултиада, в частност –
конституфатна едностепенна икореномическа мултиада. Тъй като първият
икореномически конститутиант е икореномическият диспозант като общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, вторият икореномически конститутиант е икореномическият специфант като общо понятие
за икореномическо съдържание и икореномическа форма, третият е икореномическият сустант като общо понятие за икореномическа субстанция и ико125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа суперстанта и т.н., икореномическият конституфат е съвкупността от тези общи понятия. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАТ (ecorenomic constitufate) (ки) –
във:
икореномически конституфат;
типичен икореномически конституфат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАНТ* (ecorenomic constituficant)
(*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конституфикант и икотехномически конституфикант, които са негови разновидности (то е или икономически конституфикант, или икотехномически конституфикант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за всички икореномически конститутиати, които са негови разновидности и които от своя страна като двойки (от икореномически институтити и
икореномически ексститутити) и като съвкупност образуват икореномическия конституфикат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа мултиада, в частност на конституфикатна двустепенна икореномическа мултиада). Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАНТ (ecorenomic constituficant)
(ки) – във:
икореномически конституфикант;
типичен икореномически конституфикант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАТ* (ecorenomic constituficat),
конституфикатна двустепенна икореномическа мултиада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конституфикат и
икотехномически конституфикат, които са негови разновидности (то е или
икономически конституфикат, или икотехномически конституфикат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от всички икореномически конститутиати (като двойки от икореномически институтити и икореномически ексститутити) и затова е двустепенна икореномическа мултиада, в частност конституфикатна двустепенна икореномическа мултиада).
Вж. икореномически конститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАТ (ecorenomic constituficat) (ки) –
във:
икореномически конституфикат;
типичен икореномически конституфикат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФАНТ* (ecorenomic constifante), констифантна едностепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически констифант и икотехномически констифант, които са негови разновидности (то е или икономически констифант, или икотехномически констифант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство от всички икореномически конститутианти и затова е едностепенна икореномическа монада, в частност – констифантна
едностепенна икореномическа мултиада. Тъй като първият икореномически
конститутиант е икореномическият диспозант като общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, вторият икореномически конститутиант е икореномическият специфант като общо понятие за икореномическо
съдържание и икореномическа форма, третият е икореномическият сустант
като общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта и т.н., икореномическият конституфант е единството от тези общи понятия. Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФАНТ (ecorenomic constifante) (ки) – във:
икореномически констифант;
типичен икореномически констифант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФИКАНТ* (ecorenomic constificant), констификантна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически констификант и икотехномически констификант, които са негови разновидности (то е или икономически констификант, или икотехномически констификант, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); единство от всички икореномически конститутиати (като двойки от икореномически институтити и икореномически ексститутити) и затова е двустепенна икореномическа монада, в частност констификантна двустепенна икореномическа монада). Вж. икореномически конститит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФИКАНТ (ecorenomic constificant) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически констификант;
типичен икореномически констификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТАТ* (ecorenomic contate) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически контат и икотехномически контат, които са негови разновидности (то е или икономически контат,
или икотехномически контат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически интат и
икореномически екстат, като цялостност на някаква своя частична съвкупностна вътрешна и външна страна; съвкупност на част от цялостните конституираности (от вътрешноприсъщите и външнопредставените конституираности) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на
икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична съвкупностна цялостна
икореномическа конституираност* (partial totalitiary entire ecorenomic constitution /constitutivity/); понятие за частична съвкупност на цялостите от вътрешните (скритите) и съответстващате им външни (разкрити) страни на икореномическия предмет [които (цялости) като частична съвкупност образуват икореномически контат, т.е. икореномическият контат е част от съвкупността на
икореномическите конституити] (вж. икореномически контит). Икореномическият контат е семейство от цялостите част от създаващите и съответстващите им усвояващи страни на икореномическия предмет. Той е част от съвкупността от цялостите вътрешните и външните съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия
предмет (вж. икореномически компонент), която (частична съвкупност) го
прави цялостно частично съвкупностен такъв, какъвто е. По силата на това му
качество разновидности на икореномическия контат са икореномическият есфеноформататат, икореномическият сустрататат, икореномическият сусенстатат, икореномическият реалититатат и т.н. В границите на икореномическия контат икореномическият интат и икореномическият екстат са понятия на частичната съвкупностната конституираност на икореномическия предмет* (partial totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази конституираност. Икореномическият интат се снема в икореномическия екстат: икореномическият екстат е икореномическия интат в снет вид.
Първопричината на икореномическия екстат е скрита в икореномическия интат, а икореномическият интат [който е първичната (примитивната) и опреде128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лящата частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет]
се разкрива чрез икореномическия екстат [която е вторичната (производната) и
решаващата частична съвкупностна конституираност на икореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия контат са обектният икореномически контат* (object ecorenomic contate) (контатът на икореномическия обект) и системният икореномически контат* (system ecorenomic contate) (контатът на
икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТАТ (ecorenomic contate) (ки) – във:
икореномически контат;
типичен икореномически контат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАНТ* (ecorenomic contiant), икореномически контифант, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически контиант и икотехномически контиант, които са негови разновидности (то е или икономически контиант, или икотехномически контиант,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически интуит и икореномически екстуит, които са негови разновидности и
които като двойка образуват икореномическия контиат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на контиатна
двустепенна икореномическа монада); общо понятие или за частична вътрешна конституираност (частчна вътрешноприсъща конституираност), или
за частична външна конституираност (частична външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Тъй като икореномическият инстуит е общо част от понятията за икореномическа същност, икореномическо
съдържание, икореномическа субстанция, икореномическо качество, икореномическа необходимост и т.н., а икореномическият екстуит е общо понятие
за част от понятията за икореномическо явление, икореномическа форма, икореномическа суперстанта, икореномическо количество, икореномическа случайност и т.н., икореномическият контиант е общо понятие за тях и затова се
покрива с понятието за икореномически контифант. Разновидности на икореномическия контиант са икореномическият есфеноформант, икореномическият сустрант, икореномическият сусенсант, икореномическият реалитант и
т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАНТ (ecorenomic contiant) (ки) – във:
икореномически контиант;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически контиант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАТ* (ecorenomic contiate), контиатна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически контиат и икотехномически контиат, които са негови разновидности (то е или икономически контиат, или икотехномически контиат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е контиатна двустепенна икореномическа монада), състояща се
от взаимодействащи си икореномически интуит и икореномически екстуит,
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката.
Всеки икореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икореномически контиат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на интуит [който е негова частична вътрешна (скрита) конституираност, частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и екстуит [който е негова частична външна
(разкрита) конституираност, частична външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият интуит е
първичен и определящ по отношение на икореномическия екстуит; той едновременно е интуит на икореномическия предмет и начин на имплициране на
екстуита на икореномическия предмет. Икореномическият екстуит е вторичен
и решаващ по отношение на икореномическия интуит; той едновременно е екстуит на икореномическия предмет и начин на експлициране на интуита на
икореномическия предмет. Разновидности на икореномическия контиат са
икореномическият есфеноформат, икореномическият сустрат, икореномическият сусенсат, икореномическият реалитат и т.н. Вж. икореномически
контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАТ (ecorenomic contiate) (ки) – във:
икореномически контиат;
типичен икореномически контиат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (ecorenomic conassets) [съкратено от съдържателен икореномически актив (contential ecorenomic assets)] (*) – общо
понятие за икономически контив и икотехномически контив, които са негови
разновидности (то е или икономически контив, или икотехномически контив,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен начин за означаване (на изразяване) на икореномическото съдържание (т.е. е типично ико130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо съдържание* (ecorenomic exocontent)]; вътрешно състояние
(съдържание или вътрешно-присъщо състояние) на типичния икореномически
предмет и на икореномическия актив; една от двете разновидности на типичния икореномически специфант (другата му разновидност е икореномическият
актив) и елемент на типичния икореномически специфат. Икореномическият
контив е единството на всички съставни елементи на типичния икореномически предмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Той е
едната от двете разновидности на типичната икореномическа същина и една от
двете разновидности на типичния икореномически субстрат. Начинът на
съществуване на икореномическия контив е икореномическият актив. Икореномическият контив и икореномическият актив са категории на състоянието на типичния икореномически предмет, като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическият контив се снема в икореномическия актив: икореномическият актив е икореномическият контив в снет вид. Икореномическият актив е скрит в икореномическия контив, а икореномическият контив [който е първичното (примитивното) и определящото състояние на типичния икореномически предмет] се
разкрива чрез икореномическия актив [който е вторичното (производното) и
решаващото състояние на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ (ecorenomic conassets) (ки) – във:
запасов икореномически контив (вж. икореномически ексосубстрат и
икореномически ексосуперстрат);
икореномически контив;
субстатен икореномически контив (вж. икореномически ексосубстрат и
икореномически ексосуперстрат);
феностен икореномически контив (вж. икореномическа ексосъщина и
икореномическо ексопроявление);
ценностностен икореномически контив (вж. икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТ* (ecorenomic contite) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически контит и икотехномически контит, които са негови разновидности (то е или икономически контит,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------или икотехномически контит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност на икореномически интит и
икореномически екстит, като цялостност на своята единна частична вътрешна
и единна частична външна страна; единна частична цялостна конституираност (единна частична вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на
икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още единна частична цялостна икореномическа конституираност* (united partial entire ecorenomic constitution
/constitutivity/); понятие за единството на част от всички цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им външни (разкрити) страни на икореномическия предмет [които (цялости) са икореномическите ентуити, т.е. икореномическият контит е единството на част всички икореномически конституити];
икореномически предмет в неговата частична диалектическа завършеност.
Икореномическият контит е единството на част от всички цялости от някакви
създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икореномическия предмет. Той е единството на част от всички цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент), което
(единство) го прави единно цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му
качество разновидностите на икореномическия контуит, които изграждат
единния икореномически контит са икореномическият есфеноформататит,
икореномическият сустрататит, икореномическият сусенстатит, икореномическият реалититатит и т.н. В границите на икореномическия контит
икореномическият интит и икореномическият екстит са понятия на единната
частична конституираност на икореномическия предмет* (united partial
constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интит се снема в икореномическия екстит: икореномическият
екстит е икореномическия интит в снет вид. Първопричината на икореномическия екстит е скрита в икореномическия интит, а икореномическият интит
[който е първичната (примитивната) и определящата единна цялостна конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия
екстит [която е вторичната (производната) и решаващата единна цялостна конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икореномиката). Основни разновидности на икореномически контит са обектният икореномически контит* (object ecorenomic contite) (контитът на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия обект) и системният икореномически контит* (system
ecorenomic contite) (контитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия контит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия; ИР означава икореномически). Към икореномическите институтити (които са отделни разновидности на икореномическия интуит) се числят
икореномическата същност, икореномическото съдържание, икореномическата субстанция, икореномическото качество, икореномическата необходимост и т.н.; към икореномическите ексститутити (които са отделни разновидности на икореномическия екстуит) се числят икореномическото явление,
икореномическата форма, икореномическата суперстанта, икореномическото количество, икореномическата случайност и т.н.; към икореномическите
конститутити (които са отделни разновидности на икореномическия контуит) се числят икореномическият диспозит, икореномическият специфит,
икореномическият сустит и т.н.; към икореномическите конститутианти
(които са отделни разновидности на икореномическия контифант) се числят
икореномическият диспозант, икореномическият специфант, икореномическият сустант и т.н.; към икореномическите конститутиати (които са отделни разновидности на икореномическия контификант) се числят икореномическият диспозат, икореномическият специфат, икореномическият сустат и
т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР контиант

ИР екстуит

ИР интуит
ИР контифант

ИР контиат
ИР контификант

ИР контуит

Някои от
ИР конститутианти 1, 2, 3
и т.н.

Някои от
ИР институтити 1, 2,
3 и т.н.

Някои от
ИР ексститутити 1, 2,
3 и т.н.

Някои от
ИР конститутиати 1, 2, 3 и
т.н.

Някои от ИР конститутити 1, 2, 3
и т.н.

ИР контифат

ИР екстат

ИР интат

ИР контификат
ИР контитатат

ИР контитант

ИР контат

ИР конант

ИР екстит

ИР интит
ИР конфант

ИР конат
ИР конфикант

ИР контит

Фиг. 1. Икореномически контит (като разновидност на частичния диалектически икореномически ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има
обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТ (ecorenomic contite) (ки) – във:
икореномически контит;
типичен икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАНТ* (ecorenomic contitant) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически контитант и
икотехномически контитант, които са негови разновидности (то е или икономически контитант, или икотехномически контитант, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически интат и икореномически екстат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия контитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа мултиада, в частност на контитатна двустепенна икореномическа мултиада); общо понятие или за частична съвкупностна вътрешна конституираност (частична съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за частична съвкупностна външна конституираност (частична съвкупностна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Разновидности на икореномическия контитант са икореномическият есфеноформатант, икореномическият сустратант, икореномическият
сусенстант, икореномическият реалититант и т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАНТ (ecorenomic contitant) (ки) – във:
икореномически контитант;
типичен икореномически контитант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАТАТ* (ecorenomic contitatate), контитататна двустепенна икореномическа мултиада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически контитатат и икотехномически контитатат, които са негови разновидности (то е или икономически
контитатат, или икотехномически контитатат, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); двустепенна икореномическа мултиада (двустепенен
многоравнищен диалектически формат, така че е контитататна двустепенна
икореномическа мултиада), състояща се от взаимодействащи си икореномически интат и икореномически екстат, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може
да се интерпретира по определен признак като икореномически контитатат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на интат [който е негова частична съвкупностна вътрешна (скрита) конституираност, частична съвкупнос135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и екстат [който е негова частична съвкупностна външна (разкрита) конституираност, частична съвкупностна външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият интат е първичен и определящ по отношение на икореномическия
екстат; той едновременно е интат на икореномическия предмет и начин на имплициране на ексстата на икореномическия предмет. Икореномическият екстат
е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия интат; той едновременно е екстат на икореномическия предмет и начин на експлициране на интата на икореномическия предмет. Разновидности на икореномическия контитатат са икореномическият есфеноформатат, икореномическият сустратат,
икореномическият сусенстат, икореномическият реалититат и т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАТАТ (ecorenomic contitatate) (ки) – във:
икореномически контитатат;
типичен икореномически контитатат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАНТ* (ecorenomic contifant), икореномически контиант, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между)
икономически контифант и икотехномически контифант, които са негови
разновидности (то е или икономически контифант, или икотехномически контифант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за
част от всички икореномически конститутианти, които са негови разновидности и които като съвкупност образуват икореномическия контифат
(последният в качеството му на едностепенна икореномическа мултиада, в
частност на контифатна едностепенна икореномическа мултиада). Тъй като
първият икореномически конститутиант е общо понятие за икореномическа
същност и икореномическо явление, вторият икореномически конститутиант е
общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, третият – за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, четвъртият – за икореномическо качество и икореномическо количество, петият – за
икореномическа необходимост и икореномическа случайност, и т.н., икореномическият контифант е общо понятие за част всички тях и затова се покрива с
понятието за икореномически констиант. Разновидности на икореномическия
контифант са икореномическият диспецифант, икореномическият специсус-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тант, икореномическият дисустант, икореномическият тристрант и т.н.
Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАНТ (ecorenomic contifant) (ки) – във:
икореномически контифант;
типичен икореномически контифант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАТ* (ecorenomic contifate), контифатна
едностепенна икореномическа мултиада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически контифат и икотехномически контифат, които са негови разновидности (то е или икономически контифат, или
икотехномически контифат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); съвкупност от част от всички икореномически конститутианти и затова е
едностепенна икореномическа мултиада, в частност – контифатна едностепенна икореномическа мултиада. Тъй като първият икореномически конститутиант е икореномическият диспозант като общо понятие за икореномическа
същност и икореномическо явление, вторият икореномически конститутиант е
икореномическият специфант като общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, третият е икореномическият сустант като
общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта
и т.н., икореномическият контифат е съвкупността на част от тези общи понятия. Разновидности на икореномическия контифат са икореномическият диспецифат, икореномическият специсустат, икореномическият дисустат, икореномическият тристрат и т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАТ (ecorenomic contifate) (ки) – във:
икореномически контифат;
типичен икореномически контифат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАНТ* (ecorenomic contificant) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически контификант и икотехномически контификант, които са негови разновидности (то е
или икономически контификант, или икотехномически контификант, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за част от всички
икореномически конститутиати, които са негови разновидности и които от
своя страна като двойки (от икореномически институтити и икореномически
ексститутити) и като съвкупност образуват икореномическия контификат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа мултиада, в час137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тност на контификатна двустепенна икореномическа мултиада). Разновидности на икореномическия контификант са икореномическият диспецификант, икореномическият специсустификант, икореномическият дисустификант, икореномическият тристратификант и т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАНТ (ecorenomic contificant) (ки) – във:
икореномически контификант;
типичен икореномически контификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАТ* (ecorenomic contituficat), контификатна двустепенна икореномическа мултиада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически контификат и икотехномически контификат, които са негови разновидности (то е или икономически
контификат, или икотехномически контификат, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); съвкупност от част всички икореномически конститутиати (като двойки от икореномически институтити и икореномически ексститутити) и затова е двустепенна икореномическа мултиада, в частност
контификатна двустепенна икореномическа мултиада). Разновидности на
икореномическия контификат са икореномическият диспецификат, икореномическият специсустификат, икореномическият дисустификат, икореномическият тристратификат и т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАТ (ecorenomic contituficat) (ки) – във:
икореномически контификат;
типичен икореномически контификат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТУИТ* (ecorenomic contuite) (*) – общо понятие
за (икономическа алтернатива между) икономически контуит и икотехномически контуит, които са негови разновидности (то е или икономически контуит, или икотехномически контуит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически интуит и икореномически екстуит, като цялостност на някаква своя частична вътрешна и външна страна; частична цялостна конституираност (частична
вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична цялостна икореномическа конституираност*
138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(partial entire ecorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е
от част от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му
външна (разкрита) страна на икореномическия предмет [които (цялости) като
съвкупност образуват икореномически контат, т.е. икореномическият контат е
съвкупността от всички икореномически контуити] (вж. икореномически контит). Икореномическият контуит е общо понятие за кое да е от част от всички
цялости от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икореномическия предмет. Той е кое да е от част от всички цялости от вътрешно и
външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икореномическия предмет (вж. икореномически компонент),
което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икореномическия контуит са икореномическият есфеноформит, икореномическият сустрит, икореномическият сусенсит, икореномическият реалитит. В границите на икореномическия контуит икореномическият интуит и икореномическият екстуит са понятия на частичната конституираност на икореномическия предмет* (partial constitution /constitutivity/
of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икореномическият интуит се
снема в икореномическия екстуит: икореномическият екстуит е икореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икореномическия екстуит е
скрита в икореномическия интуит, а икореномическият интуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икореномическия
предмет] се разкрива чрез икореномическия екстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномически контуит са обектният икореномически контуит* (object
ecorenomic contuite) (контуитът на икореномическия обект) и системният
икореномически контуит* (system ecorenomic contuite) (контуитът на икореномическата система).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТУИТ (ecorenomic contuite) (ки) – във:
икореномически контуит;
типичен икореномически контуит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФАНТ* (ecorenomic confante), конфантна
едностепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически конфант и икотехномически конфант,
139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------които са негови разновидности (то е или икономически конфант, или икотехномически конфант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на част от всички икореномически конститутианти и затова е едностепенна икореномическа монада, в частност – конфантна едностепенна икореномическа мултиада. Тъй като първият икореномически конститутиант е икореномическият диспозант като общо понятие за икореномическа същност и
икореномическо явление, вторият икореномически конститутиант е икореномическият специфант като общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, третият е икореномическият сустант като общо понятие
за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта и т.н., икореномическият конфант е общо понятие за тях. Разновидности на икореномическия конфант са икореномическият диспецифит, икореномическият специсустит, икореномическият дисустит, икореномическият тристрит и т.н. Вж.
икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФАНТ (ecorenomic confante) (ки) – във:
икореномически конфант;
типичен икореномически конфант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФИКАНТ* (ecorenomic conficant), конфикантна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически конфикант и икотехномически конфикант, които са негови разновидности (то е или икономически конфикант, или
икотехномически конфикант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на част от всички икореномически конститутиати (като двойки
от икореномически институтити и икореномически ексститутити) и затова
е двустепенна икореномическа монада, в частност конфикантна двустепенна
икореномическа монада). Разновидности на икореномическия конфикант са
икореномическият диспецифитит, икореномическият специсустифитит,
икореномическият дисустфитит, икореномическият тристратифитит и
т.н. Вж. икореномически контит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФИКАНТ (ecorenomic conficant) (ки) – във:
икореномически конфикант;
типичен икореномически конфикант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУБСТАТ* (ecorenomic cosubstatum) – същото
като субстатен икореномически контив (вж. дерелевантен типичен диалек140

1742

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икореномически ингредиент, икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУПЕРСТАТ* (ecorenomic cosuperstate) (*) – общо понятие за икономически косуперстат и икотехномически косуперстат,
които са негови разновидности (то е или икономически косуперстат, или икотехномически косуперстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
[в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномическа конфигурация* (ecorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация), която е образувана от взаимодействащи си икореномическо съдържание
и икореномическа суперстанта, всяко от които може да бъде както вход, така
изход на определена икореномическа система* (ecorenomic system). Между
тях има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази икореномическа конфигурация икореномическото съдържание е определящото, а икореномическата суперстанта е решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадено икореномическо съдържание може да се опредмети [това е косуперстационно
икореномическо опредметяване* (cosuperstational ecorenomic objectification),
което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic
objectification) изобщо (вж. икономическото опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически суперстанти, като се предполага, че съдържанието се опредметява (се експлицира) с целия си обем във
всяка една от супертантите поотделно (по това икореномическият косуперстат
се отличава от икореномическия специфат: при последния при опредметяването си икореномическото съдържание разпределя своя обема между различните
еднотипови форми). С този преход невидимото и намиращо се в дълбочина
икореномическо съдържание се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически
суперстанти. Това е суперстантно опредметяване на икореномическото съдържание, което показва, че икореномическата суперстанта опосредствано (посредством икореномическата форма) е съдържателна икореномическа суперстанта, че тя е опосредствена суперстанта на своето съдържание. Обратната
на косуперстационното опредметяване трансформация (като косуперстационно разпредметяване на икореномическите суперстанти в икореномическо съдържание) е косуперстационно икореномическо интензиониране* (cosuper141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото
интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е косуперстационно интензиониране на икореномическата суперстанта (респ. суперстанти), което показва, че икореномическото съдъжание
опосредствено (посредством формата) е суперстантивно икореномическо
съдържание, че то е опосредствано съдържание на своята суперстанта. Тук се
разглежда случай на опредметяване на съдържанието в само една дадена суперстанта [суперстанта от даден тип, изразяваща някакъв етап от икореномическата еволюция* (ecorenomic evolution) (вж. икономическа евалюция)].
Количеството на съдържанието CO на икореномическия предмет като съдържание на дадената суперстанта в границите на икореномическия косуперстат (на косуперстатификата) се означава като косуперстатно-общо икореномическо съдържание* (cosuperstatically-total ecorenomic content) TCO . Функцията, която моделира косуперстационното икореномическо интензиониране,
е
TCO = TCO (SP),

където SP е количеството на икореномическата суперстанта. Тя е функция на
косуперстационното, значи и на съдържателното интензиониране на икореномическата суперстанта, и наред с това е функция на косуперстатно-общото съдържание. От нея се извежда пределното съдържание на икореномическата
суперстанта* (marginal content of the ecorenomic superstant), която е първата
производна
MCO sp (SP) =

∂ TCO(SP)
∂SP

на функцията на косуперстатно-общата субстанция.
Дадената икореномическа суперстанта (например икореномически фактор
като съставно понятие), в което се опредметява икореномическото съдържание, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическата суперстанта [например различни видове (респ. разновидности) на фактора], като дадената суперстанта е разпределила своя обем
между тях. Тогава при опредметяването и икореномическото съдържание разпределя обема си между различните видове на суперстантата. Ако дадената
суперстанта е представена от един вид, тогава е налице едновидово косуперстационно икореномическо опредметяване* (one-species cosuperstational
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic objectification), при два вида на суперстантата – двувидово косуперстационно икореномическо опредметяване* (two-species cosuperstational
ecorenomic objectification), при три вида – тривидово косуперстационно икореномическо опредметяване* (three-species cosuperstational ecorenomic
objectification) , при повече от три вида – многовидово косуперстационно
икореномическо опредметяване* (muitispecies cosuperstational ecorenomic
objectification). Съответстващите на тях разновидности на косуперстационното
икореномическо интензиониране са: едновидово косуперстационно икореномическо
интензиониране*
(one-species
cosuperstational
ecorenomic
intensioning), двувидово косуперстационно икореномическо интензиониране* (two-species cosuperstational ecorenomic intensioning), тривидово косуперстационно икореномическо интензиониране* (three-species cosuperstational
ecorenomic intensioning), многовидово косуперстационно икореномическо
интензиониране* (multispecies cosuperstational ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото косуперстационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на косуперстатно-общото икореномическо съдържание при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе
израз TCO = TCO (SP), от който се извежда съответстващото й пределно съдържание на икореномическата суперстанта
MCO sp (SP) =

∂ TCO(SP)
∂SP

Функцията, която моделира двувидовото косуперстационно икореномическо
интензиониране (функцията на косуперстатно-общото икореномическо съдържание при двувидовото интензиниране), е
TCO = TCO (SP1 , SP2 ),

където SP1 е първият вид на икореномическата суперстанта, а SP2 е вторият
нейн вид (тук TCO е общо съдържание на първия и втория вид суперстанта).
Тя е функция на косуперстационното, значи и на съдържателното интензиониране на икореномическите суперстанти, в т.ч. на съдържателното интензиониране на първия и това на втория вид на суперстантата. От нея се извеждат пределното съдържание на първия вид на икореномическата суперстанта*
(marginal content of the first-species ecorenomic superstant)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ TCO (SP1 , SP2 )

MCO sp1 (SP1 , SP2 ) =

∂SP1

и пределното съдържание на втория вид на икореномическата суперстанта* (marginal content of the second-species ecorenomic superstant)
MCO sp2 (SP1 , SP2 ) =

∂ TCO(SP1 , SP2 )
∂SP2

.

Те са първи частни производни на функцията на косуперстатно-общото съдържание. Обемът на едно и също икореномическо съдържание може да се
прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадената суперстанта. Затова при непроменена (постоянна) величина на косуперстатнообщата субстанция съществува заместване между първия и втория вид на суперстантата, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се
експлицират чрез косуперстатната крива на безразличието на икореномическото съдржание* (cosuperstatic indifference curve of the ecorenomic content)
ICCO -COS .
Функцията на косуперстатно-общото икореномическо съдържание
TCO = TCO (SP1 , SP2 )

не се променя с движението на точка по косуперстатната (косуперстатификатната) крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -COS . Затова уравнението на кривата ICCO -COS при дадено постоянно равнище на косуперстатно-общото икореномическо съдържание е
TCO (SP1 , SP2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата суперстанта, имащи посоченото еднакво (постоянно) косуперстатно-общо икореномическо съдържание
TCO (SP1 , SP2 ) = const.

С движението на точка по косуперстатната крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -COS , която е низходяща, количествата на първия и
втория вид на дадената икореномическа суперстанта се променят в противоположна посока като увеличаването на едната замества намаляването на другата.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Положението, че едно и също съдържание може да съответства на различни
комбинации на видовете на суперстантата обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на суперстантата
(d SP1 , d SP2 ) (т.е. при движение на точка по косуперстатната крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -COS ) прирастът на функцията на
косуперстатно-общото икореномическо съдържание е нейният пълен диференциал
d TCO (SP1 , SP2 ) =

= MCO sp1 (SP1 , SP2 )d SP1 + MCO sp2 (SP1 , SP2 )d SP2

или, което е същото,
d TCO (SP1 , SP2 ) =

∂ TCO (SP1 , SP2 )
∂SP1

d SP1 +

∂ TCO (SP1 , SP2 )
∂SP2

d SP2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
суперстанта се извършва в рамките на дадена косуперстатна крива на безразличието на икореномическото съдържание, диференциалният прираст на функцията на косуперстатно-общото съдържание е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на субстанцията запазва непроменено тяхното косуперстатно-общо съдържание:
d TCO (SP1 , SP2 ) =

= MCO sp1 (SP1 , SP2 )d SP1 + MCO sp2 (SP1 , SP2 )d SP2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като съдържателно-еквивалентно
заместване на видовете на икореномическата суперстанта* (contentiallyequivalent substitution of the species ecorenomic superstant). То е съдържателноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на косуперстатно-общото икореномическо съдържание
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MCO sp1 (SP1 , SP2 )d SP1 и MCO sp2 (SP1 , SP2 )d SP2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на косуперстатно-общото съдържание, по отношение на което се конституира косуперстатната крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на съдържтелноеквивалентното заместване на видовете на икореномическата субстанция* (marginal rate of the contentially-equivalent substitution of the species
ecorenomic superstant)
MRCOSsp12 =
=−

d SP2

=−

d SP1

MCO sp1 (SP1 , SP2 )

=

MCO sp2 (SP1 , SP2 )

∂ TCO (SP1 , SP2 ) ∂ TCO (SP1 , SP2 )
:
.
∂SP1
∂SP2

[

]

Тя е отрицателна величина MRCOSsp12 < 0 и е равна на отношението

d SP2

d SP1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на суперстантата (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MCO sp1 (SP1 , SP2 )
MCO sp2 (SP1 , SP2 )

между пределните съдържания на двата вида на суперстантата. Пределната
норма MRCOS sp12 показва към определена точка от косуперстатната крива на
безразличието на икореномическото съдържание ICCO -COS с колко единици
трябва да се намали обемът на втория вид на суперстантата, което да позволи
да се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхното
косуперстатно-общо съдържание да остане постоянна величина.
Функцията на косуперстатно-общото икореномическо съдържание е
TCO = TCO (SP1 , SP2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическото съдържание на О. Хесе* (Hesse
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------matrix of the ecorenomic content) H (CO) sp12 , която се състои от тези втори про-

изводни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (CO) sp12

 ∂ 2 TCO (SP1 , SP2 ) ∂ 2 TCO (SP1 , SP2 ) 


,
2


∂SP1∂SP2
∂SP1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TCO (SP1 , SP2 ) , ∂ TCO (SP1 , SP2 ) 


∂SP2 ∂SP1
∂SP22



Матрицата на икореномическото съдържание на О. Хесе H (CO) sp12 е изцяло
положително определена, тъй като косуперстационното интензиониране е
винаги ускорено косуперстационно икореномическо интензиониране* (accelerated cosuperstational ecorenomic intensioning), което е обусловено от икореномическата природа на съдържанието и суперстантата. Включените в нейния
главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TCO (SP1 , SP2 )
∂SP12

> 0,

∂ 2 TCO (SP1 , SP2 )
∂SP22

>0

показват, че пределното съдържание на даден вид на икореномическата суперстанта се увеличава с нейното (на суперстантата) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала косуперстатна крива на
безразличието на икореномическото съдържание* (convex cosuperstatic
indifference curve of the ecorenomic content) ICCO -COS (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващото пределно съдържание на икореномическата суперстанта* (law of the marginal content increasing of the
ecorenomic superstant). Законът за нарастващото пределно съдържание е друг
израз на ускореното насищане при изчерпането на даденото съдържание
при нарастване на равнището на суперстантата. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата суперстанта (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на суперстантата) нейното косуперстатно-общо икореномическо съдържание се увеличава с
ускоряващи се темпове, т.е. нейното пределно съдържание нараства, което се
дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно
равнище на втория вид на суперстантата, всяка следваща единица прираст на
първия вид на суперстантата изисква изчерпването на все по-големи порции от
съдържанието, както и при постоянно равнище на първия вид на суперстанта147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та, всяка следваща единица прираст на втория вид на суперстантата също
изисква изчерпването на все по-големи порции от съдържанието. Законът за
нарастващото пределно съдържание на икореномическата суперстанта е валиден за всеки произволен брой на видовете на суперстантата, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическата суперстанта тя става все по-ефективна в представляването на икореномическото си съдържание.
Количество на втория вид
икореномическа суперстанта

SP2
ICCO -COS

SP1

0

Количество на първия вид
икореномическа суперстанта
Фиг. 1. Изпъкнала косуперстатна крива на безразличието на икореномическото съдържание

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически косуперстат*
(individual ecorenomic cosuperstate), фирмен икореномически косуперстат*
(firm ecorenomic cosuperstate), обществен икореномически косуперстат*
(social ecorenomic cosuperstate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически косуперстат* (microecorenomic
cosuperstate),
мезоикореномически
косуперстат*
(mesoecorenomic cosuperstate), макроикореномически косуперстат* (macroecorenomic cosuperstate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУСТАТИТ* (ecorenomic cosustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУСТИТ* (ecorenomic cosustite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУСТИТ (ecorenomic cosustite) (ки) – във:
икореномически косустит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОФЕНОМЕН* (ecorenomic cophenomenon) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОФЕНОМЕН (cophenomenon) (ки) – във:
икореномически кофеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически кофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ecorenomic criterion) (ки) – във:
ингредиентен икореномически критерий;
първично прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТАТ* (ecorenomic naturitate) (*), натуритатна едностепенна икореномическа триада, – общо понятие за икономически натуритат и икотехномически натуритат, които са негови разновидности (то е или икономически натуритат, или икотехномически натуритат,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж.
икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вид едностепенна икореномическа триада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е натуритатна едностепенна икореномическа триада), състояща се от взаимодействащи
си икореномическа същност, икореномическо съдържание и икореномическа
субстанция, общо понятие за които е икореномическото естество и между
които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически предмет може
да с е интерпретира като икореномически натуритат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на същност (която е негова вътрешна определеност),
съдържание (което е негово вътрешно състояние) и субстанция (която е негово
вътрешно същество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТАТ (ecorenomic naturitate) (ки) – във:
икореномически натуритат;
типичен икореномически натуритат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТИТ* (ecorenomic naturitite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически натуритит и
икотехномически натуритит, които са негови разновидности (то е или икономически натуритит, или икотехномически натуритит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); икореномически предмет като единство от икореномическа същност, икореномическо съдържание и икореномическа субстанция (които са видове икореномически институтити), негова натурититна вътрешна (скрита) страна; турититна (частична и единна) вътрешна конституираност (натурититна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още натурититна (частична и единна) вътрешна икореномическа конституираност* [naturititive (partial and united) internal ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------constitution /constitutivity/]; икореномическа същност (като вътрешна определеност), икореномическо съдържание (като вътрешно състояние) и икореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три вътрешни икореномически страни на икореномическата реалност, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна реалност на икореномическия предмет. Натурититът е разновидност на икореномическия интит. Основни разновидности на икореномическия натуритит са обектният икореномически натуритит* (object
ecorenomic naturitite) (натурититът на икореномическия обект) и системният
икореномически натуритит* (system ecorenomic naturitite) (натурититът на
икореномическата система). Вж. икореномически реалититатит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТИТ (ecorenomic naturitite) (ки) – във:
икореномически натуритит;
икореномически натуритит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически натуритит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТИТ* (ecorenomic naturitite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически натуритит и
икотехномически натуритит, които са негови разновидности (то е или икономически натуритит, или икотехномически натуритит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическа същност, икореномическо съдържание и икореномическа субстанция (които са видове типични икореномически институтити), негова натурититна вътрешна (скрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); турититна (частична и единна) вътрешна конституираност (натурититна вътрешноприсъща конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още натурититна (частична и единна) вътрешна
типична икореномическа конституираност* [naturititive (partial and united)
internal typical ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа същност
(като вътрешна определеност), икореномическо съдържание (като вътрешно
състояние) и икореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три вътрешни типични икореномически страни на икореномическата реалност, които взаимно се предполагат
и отричат); единна (частична) вътрешна реалност на типичния икореномически предмет. Натурититът е разновидност на типичния икореномически интит. Основни разновидности на икореномическия натуритит са обектният
икореномически натуритит* (object ecorenomic naturitite) (натурититът на
икореномическия обект) и системният икореномически натуритит*
(system ecorenomic naturitite) (натурититът на икореномическата система). Вж.
икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБЕКТ (ecorenomic object) – икореномически предмет (някаква част от икоремическата действителност), който съществува
извън човешкото съзнание и представлява някакъв интерес за изследване, опериране с нея, експлоатиране, управление и т.н; това, което противостои на
икономическия субект, това, към което е насочена неговата предметнопрактическа и познавателна дейност. Относително обособена част от икореномическото битие (от икореномиката) и затова се интерпретира като онтологично понятие. За разлика от него икореномическата система (според К.
Миркович) е проективно икореномическо отражение (projective ecorenomic
reverberation /reflection/) на икореномическия обект в човешкото съзнание (индивидуално, групово или обществено), не съществува обективно, служи като
инструмент на човешкото познание и е гносеологично понятие. Даден икореномически обект е единствен, но той може да има различни отражения в съзнанието в зависимост от обхвата и характера на отразяването и затова на него
да съответствува съвкупност от нееднакви икореномически системи.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (ecorenomic thing) (същото като икореномическо нещо) (*) – общо понятие за икономически предмет и икотехномически предмет, които са негови разновидности (то е или икономически
предмет, или икотехномически предмет, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномическа категория* (ecorenomic category) (вж. икономическа категория) от най-висока степен на общност, която означава наличието на някаква икореномическа даденост, икореномическо обстоятелство, икореномически факт, икореномически случай, икореномическо положение и т.н.;
нещо, което има качествена и количествена икореномическа определеност;
отделна част, единица от съществуващото в икореномиката; всичко в икореномиката, което може да се намира в отношение или да притежава някакви
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свойства; предмет на икореномическо изследване и на икореномическо управление. Икореномическите предмети могат да бъдат както материални,
така и нематериални [в този смисъл използваното тук научно понятие за
икореномически предмет (а то съответства на логическото понятие за предмет) не се покрива с обичайната ни представа за предмет]. Изменението на
икореномическия предмет е икореномически процес* (ecorenomic process)
(вж. икономически процес), но и всеки икореномически процес може да се разглежда като икореномически предмет. Всяка съвкупност от икореномически
предмети, обединени чрез някакво отношение, е нов икореномически предмет,
притежаващ едни или други свойства. Икореномическото съждение, икореномическото понятие, икореномическото умозаключение също са икореномически предмети. В своята общност икореномическите предмети, разглеждани като
предметни икореномически променливи на някакъв формален език, образуват
икореномически универсум* (ecorenomic universum) (според логиката икореномическите предмети могат да се разглеждат като индивидни променливи).
Специфично за определеността на икореномическия предмет е, че в неговите
граници (респ. в границите на икореномиката) има взаимозависимост между
икономическия предмет и икотехномическия предмет [те формират вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и
се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа
същност]. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват вид икореномическа област* (ecorenomic area) (вж. икореномика), която
едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната икотехномика (вж. икономика и икотехномика). Икономическият предмет е вид
икономическо отражение и вид икономическа оценка на икотехномическия
предмет, като при взаимоотношенията помежду им икотехномическият предмет е определящата, а икономическият предмет е решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икореномически ексопредмет.
Всеки икореномически предмет е диалектически икореномически
предмет* (dialectical ecorenomic thing), което означава, че той се конституира,
съществува и се променя съобразно със закономерностите на диалектиката. В
това си качество икореномическият предмет е битернатен икореномически
предмет* (biternatic ecorenomic thing) [той е икореномически битернат*
(ecorenomic biternate) и притежава свойството на икореномическа битернатност* (ecorenomic biternatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство
на вътрешно и външно в икореномиката, които са две страни на единния икореномически предмет, различни по дълбочина и по значимост на неговите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически връзки* (ecorenomic connections) (вж. икономическа връзка и
външно и вътрешно в икономиката). Във взаимоотношенията помежду им
вътрешната страна е определящата, а външната страна е решаващата. Битерналният икореномически предмет (респ. икореномическата битерналност) има
различни по общност и значимост проявления. По-долу се посочват две от
най-значимите измежду тях.
Първо, икореномическият предмет е хомеостатен икореномически
предмет* (homeostatic ecorenomic thing) [той е икореномически хомеостат*
(ecorenomic homeostate) и притежава свойството на икореномическа хомеостатност* (ecorenomic homeostatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво
единство на икореномическо количество и икореномическо качество, които
имат статута на проявление съответно на вътрешната (определящата) и на
външната (решаващата) страна на предмета.
Второ, икореномическият предмет е реалитатен икореномически
предмет* (realitatic ecorenomic thing) [той е икореномически реалитат и притежава свойството на икореномическа реалитатност* (ecorenomic realitatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икореномическо естество (което е негова вътрешна реалност) и икореномическа даденост (която
е негова външна реалност). Икореномическата реалитатност е съвместното наличие на икореномическа диспозатност, специфатност и сустатност. Това означава, че всеки икореномически предмет може едновременно да се е интерпретира като: (а) диспозатен икореномически предмет* (disposatic ecorenomic
thing) [той е икореномически диспозат и притежава свойството на икореномическа диспозатност* (ecorenomic disposatness)], т.е. е диалектическопротиворечиво единство на икореномическа същност (която е негова вътрешна определеност) и икореномическо явление (което е негова външна определеност); (б) специфатен икореномически предмет* (specifatic ecorenomic thing)
[той е икореномически специфат и притежава свойството на икореномическа
специфатност* (ecorenomic specifatness)], т.е.
е диалектическопротиворечиво единство на икореномическо съдържание (което е негово вътрешно състояние) и икореномическа форма (което е негово външно състояние); (в) сустатен икореномически предмет* (sustatic ecorenomic thing) [той
е икореномически сустат и притежава свойството на икореномическа сустатност* (ecorenomic sustatness)], т.е. е диалектически противоречиво единство на икореномическа субстанция (което е негово вътрешно същество) и икореномическа суперстанта (което е негово външно същество) (вж. икореномически битериорат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (ecorenomic thing) (кд) – във:
битернатен икореномически предмет (вж. икореномически предмет);
битие на икореномическия предмет (вж. икореномическа същина и икореномическо проявление);
диалектически икореномически предмет (вж. икореномически предмет);
достижима автентичност на икореномическия предмет (вж. икореномическа вероятностност; икореномическа достоверност);
достижимост на икореномическия предмет (вж. икореномическа възможност; икореномическа случайност);
единна конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически инститит);
единна конституираност на типичния икореномически предмет (вж.
типичен икореномически инститит);
единна частична конституираност на икореномическия предмет (вж.
икореномически инститит);
единна частична конституираност на типичния икореномически
предмет (вж. типичен икореномически инститит);
запасова субстантивност на икореномическия предмет (вж. запасов
икономически субективит; запасов икотехномически обективит);
изискване на икореномическия предмет (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност);
изпълнителна субстантивност на икореномическия предмет (вж. изпълнителен икономически субективит; изпълнителен икотехномически обективит);
икореномически предмет;
конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически
институит);
конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен
икореномически институит);
насоченост на икореномическия предмет (вж. икореномическа възможност; икореномическа необходимост);
определеност на икореномическия предмет (вж. икореномическа същност и икореномическо явление);
основа на икореномическия предмет (вж. икореномически субстрат и
икореномически суперстрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предназначение на икореномическия предмет (вж. икореномически
смисъл и икореномически супсенс);
работна субстантивност на икореномическия предмет (вж. работен
икономически субективит; работен икотехномически обективит);
реализирана автентичност на икореномическия предмет (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция);
реализираност на икореномическия предмет (вж. икореномическа
действителност; икореномическа случайност);
реализуема автентичност на икореномическия предмет (вж. икореномическа осъществимост; икореномическа закономерност);
реализуемост на икореномическия предмет (вж. икореномическа действителност; икореномическа възможност);
реалитатен икореномически предмет (вж. икореномически предмет);
реалитатен икореномически предмет (вж. икореномически предмет);
реалност на икореномическия предмет (вж. икореномическо естество и
икореномическа даденост);
сигурност (надеждност) на икореномическия предмет (вж. икореномическа действителност; икореномическа необходимост);
субстантивност на икореномическия предмет (вж. икономически субективит; икотехномически обективит);
субстатна субстантивност на икореномическия предмет (вж. субстатен икономически субективит; субстатен икотехномически обективит);
сустатантна субстантивност на икореномическия предмет (вж. сустатантен икономически субективит; сустатантен икотехномически обективит);
сустатитна субстантивност на икореномическия предмет (вж. сустатитен икономически субективит; сустатитен икотехномически обективит);
съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж.
икореномически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен икореномически институтат);
съзидателна субстантивност на икореномическия предмет (вж. съзидателен икономически субективит; съзидателен икотехномически обективит);
състояние на икореномическия предмет (вж. икореномическа съдържание и икореномическа форма);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна субстантивност на икореномическия предмет (вж. сътворителен икономически субективит; сътворителен икотехномически обективит);
същество /основание/ на икореномическия предмет (вж. икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта);
творческа субстантивност на икореномическия предмет (вж. творчески икономически субективит; творчески икотехномически обективит);
унисъзидателна субстантивност на икореномическия предмет (вж.
унисъзидателен икономически субективит; унисъзидателен икотехномически
обективит);
хомеостатен икореномически предмет (вж. икореномически предмет);
хомеостатичност на икореномическия предмет (вж. икореномическо
качество; икореномическо количество);
частична конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интуит);
частична конституираност на типичния икореномически предмет
(вж. типичен икореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен икореномически интат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОБАБИТАНТ* (ecorenomic probabitant) (*) – общо понятие за икореномически посибитит и икореномически стохастит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия
пробабитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа
монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент или е достижима икореномическа възможност, или е
достижима икореномическа случайност; общо понятие за икономически пробабитант и икотехномически пробабитант, които са негови разновидности
(то е или икономически пробабитант, или икотехномически пробабитант, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Вж. икореномически пробабитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОБАБИТАТ* (ecorenomic probabitate) (*) – вид
двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически посиби157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит и икореномически стохастит, общо понятие за които е икореномическият пробабитант и между които има отношения на определящо и решаващо в
икономиката; общо понятие за икономически пробабитат и икотехномически
пробабитат, които са негови разновидности (то е или икономически пробабитат, или икотехномически пробабитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е
интерпретира като икореномически пробабитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически посибитит (който е негова посибититна вътрешна достижимост) и икореномически стохастит (който е негова
външна стохаститна достижимост). Икореномическият посибитит е първичен
и определящ по отношение на икореномическия стохастит; той едновременно
е посибитит на икореномическия ингредиент и посибитит на стохастита на
икореномическия ингредиент. Икореномическият стохастит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия посибитит; той едновременно е стохастит на икореномическия ингредиент и стохастит на посибитита на икореномическия ингредиент. Икореномическият стохастит е начинът на извеждане
на икореномическия посибитит. Вж. икореномически релиабитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОБАБИТИТ* (ecorenomic probabitite) (производно и съкратено от probabilitiness) (*) – икореномическа вероятностност,
интерпретирана като икореномически ингредиент; икореномически посибитит
и икореномически стохастит (и двете във вероятностно състояние), взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномически посибитит и икореномически стохастит); икореномическо понятие,
отразяващо положението, че осъществяването на даден икореномически ингредиент в икореномическата реалност е достижимо в определена степен; общо
понятие за икономически пробабитит и икотехномически пробабитит, които
са негови разновидности (то е или икономически пробабитит, или икотехномически пробабитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж.
икореномика). Икореномическата достижимост* (ecorenomic attainability)
(като основа на пробабитита на икореномическия ингредиент) произтича от
икореномическия посибитит и се извежда от икореномическия стохастит.
Икореномическия пробабитит е една от външните характеристики, които изграждат икореномическия вераситит [в качеството му на достижим икореномически вераситит* (attainable ecorenomic veracitite)], последният установяващ достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икореномическия
ингредиент с икореномическия субстантит (вж. фиг. 1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически пробабитит и неговото място при характеризирането и верифицирането на икореномическия вераситит

Икореномическият пробабитит е външна достижима автентичност*
(external attainable genuineness) (външно-присъща достижима автентичност)
[или още външна достижима икореномическа автентичност* (external
159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------attainable ecorenomic genuineness), която е вид външна страна] на икореномическия вераситит, докато икореномическият релиабитит е вътрешна достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешно-присъща
достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икореномическа
автентичност* (internal attainable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икореномическия вераситит. Икореномическият пробабитит
е начин на обосноваване на икореномическия релиабитит [накратко – начин на икореномическо обосноваване* (ecorenomic grounding mode)], където
икореномическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на
икореномически релиабитит и икореномически пробабитит. Икореномическият пробабитит е пробабитит на икореномическия ингредиент (и пробабитит на
релиабитита на икореномическия ингредиент). Икореномическият релиабитит
и икореномическият пробабитит са категории на достижимата автентичност
на икореномическия ингредиент* (attainable genuineness of the ecorenomic
ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическият релиабитит се снема в икореномическия пробабитит: икореномическият пробабитит е икореномическият
релиабитит в снет вид. Икореномическият пробабитит е скрит в икореномическия релиабитит, а икореномическият релиабитит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия ингредиент] се
разкрива чрез икореномическия пробабитит [който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия пробабитит са (1) икореномическият квалипробабитит*
(ecorenomic qualiprobabitite) [същото като вероятностностен икореномически квалиингредиент* (probabilitinessly ecorenomic qualiingredient)] [респ. вероятностностно
икореномическо
квалиучастие*
(probabilitinessly
ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантипробабитит*
(ecorenomic quantiprobabitite) [същото като вероятностностен икореномически квантиингредиент* (probabilitinessly ecorenomic quantiingredient)]
[респ. вероятностностно икореномическо квантиучастие* (probabilitinessly ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтипробабитит* (ecorenomic subtiprobabitite) [същото
като вероятностностен икореномически субтиингредиент* (probabilitinessly ecorenomic subtiingredient)] [респ. вероятностностно икореномическо

160

1762

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (probabilitinessly ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият субтиквалипробабитит* (ecorenomic subtiqualiprobabitite) и
икореномическият субтиквантипробабитит* (ecorenomic subtiquantiprobabitite)] и (2) икореномическият обтипробабитит* (ecorenomic
obtiprobabitite) [същото като вероятностностен икореномически обтиингредиент* (probabilitinessly ecorenomic obtiingredient)] [респ. вероятностностно икореномическо обтиучастие* (probabilitinessly ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалипробабитит* (ecorenomic
obtiqualiprobabitite)
и
икореномическият
обтиквантипробабитит*
(ecorenomic obtiquantiprobabitite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия пробабитит са:
(1) трансцентитален икореномически пробабитит* (transcentital
ecorenomic probabitite) [същото като вероятностностен трансцентитален
икореномически ингредиент* (probabilitinessly transcentital ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно трансцентитално икореномическо участие* (probabilitinessly transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалипробабитит* (transcentital ecorenomic
qualiprobabitite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически
субтиквалипробабитит* (transcentital ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β)
трансцентитален икореномически обтиквалипробабитит* (transcentital
ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) трансцентитален икореномически
квантипробабитит* (transcentital ecorenomic quantiprobabitite) [към която се
числят (α) трансцентитален икореномически субтиквантипробабитит*
(transcentital ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантипробабитит* (transcentital ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(2) инцентитален икореномически пробабитит* (incentital ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен инцентитален икореномически ингредиент* (probabilitinessly incentital ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно инцентитално икореномическо участие* (probabilitinessly
incentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически
квалипробабитит* (incentital ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят
(α) инцентитален икореномически субтиквалипробабитит* (incentital
ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалипробабитит* (incentital ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) инцентитален икореномически квантипробабитит* (incentital ecorenomic quanti161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------probabitite) [към която се числят (α) инцентитален икореномически субтиквантипробабитит* (incentital ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквантипробабитит* (incentital ecorenomic
obtiquantiprobabitite)]};
(3) центитален икореномически пробабитит* (centital ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен центитален икореномически
ингредиент* (probabilitinessly centital ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно центитално икореномическо участие* (probabilitinessly centital
ecorenomic participation)] в т.ч. (а) центитален икореномически квалипробабитит* (centital ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалипробабитит* (centital ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) центитален икореномически обтиквалипробабитит*
(centital ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) центитален икореномически
квантипробабитит* (centital ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантипробабитит* (centital
ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) центитален икореномически обтиквантипробабитит* (centital ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(4) уницентитален икореномически пробабитит* (unicentital
ecorenomic probabitite) [същото като вероятностностен уницентитален
икореномически ингредиент* (probabilitinessly unicentital ecorenomic
ingredient)] [респ. вероятностностно уницентитално икореномическо
участие* (probabilitinessly unicentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалипробабитит* (unicentital ecorenomic
qualiprobabitite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически
субтиквалипробабитит* (unicentital ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β)
уницентитален икореномически обтиквалипробабитит* (unicentital
ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) уницентитален икореномически квантипробабитит* (unicentital ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят
(α) уницентитален икореномически субтиквантипробабитит* (unicentital
ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантипробабитит* (unicentital ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия пробабитит са:
(1) унисъзидателен икореномически пробабитит* (unimaking
ecorenomic probabitite) [същото като вероятностностен унисъзидателен
икореномически ингредиент* (probabilitinessly unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно унисъзидателно икореномическо участие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(probabilitinessly unimaking ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалипробабитит* (unimaking ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквалипробабитит* (unimaking ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) унисъзидателен
икореномически обтиквалипробабитит* (unimaking ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантипробабитит*
(unimaking ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантипробабитит* (unimaking ecorenomic
subtiquantiprobabitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантипробабитит* (unimaking ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(2) съзидателен икореномически пробабитит* (making ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен съзидателен икореномически
ингредиент* (probabilitinessly making ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно съзидателно икореномическо участие* (probabilitinessly making
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалипробабитит* (making ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалипробабитит* (making ecorenomic
subtiqualiprobabitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалипробабитит* (making ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) съзидателен икореномически квантипробабитит* (making ecorenomic quantiprobabitite) [към която
се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантипробабитит*
(making ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) съзидателен икореномически
обтиквантипробабитит* (making ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(3) изпълнителен икореномически пробабитит* (implementationary
ecorenomic probabitite) [същото като вероятностностен изпълнителен икореномически ингредиент* (probabilitinessly implementationary ecorenomic
ingredient)] [респ. вероятностностно изпълнително икореномическо участие* (probabilitinessly implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
изпълнителен икореномически квалипробабитит* (implementationary
ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалипробабитит* (implementationary ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквалипробабитит* (implementationary ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) изпълнителен
икореномически квантипробабитит* (implementationary ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантипробабитит* (implementationary ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен икореномически обтиквантипробабитит* (implementationary ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(4) творчески икореномически пробабитит* (creative ecorenomic probabitite) [същото като вероятностностен творчески икореномически ингредиент* (probabilitinessly creative ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно творческо икореномическо участие* (probabilitinessly creative
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) творчески икореномически квалипробабитит* (creative ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалипробабитит* (creative ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) творчески икореномически обтиквалипробабитит*
(creative ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) творчески икореномически
квантипробабитит* (creative ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантипробабитит* (creative
ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) творчески икореномически обтиквантипробабитит* (creative ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(5) работен икореномически пробабитит* (working ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен работен икореномически ингредиент* (probabilitinessly working ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно работно икореномическо участие* (probabilitinessly working
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) работен икореномически квалипробабитит* (working ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) работен
икореномически субтиквалипробабитит* (working ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) работен икореномически обтиквалипробабитит*
(working ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) работен икореномически
квантипробабитит* (working ecorenomic quantiprobabitite) [към която се
числят (α) работен икореномически субтиквантипробабитит* (working
ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) работен икореномически обтиквантипробабитит* (working ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(6) сътворителен икореномически пробабитит* (performing ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен сътворителен икореномически
ингредиент* (probabilitinessly performing ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно сътворително икореномическо участие* (probabilitinessly
performing ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически
квалипробабитит* (performing ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквалипробабитит* (performing
ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалипробабитит* (performing ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) сътво164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителен икореномически квантипробабитит* (performing ecorenomic
quantiprobabitite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквантипробабитит* (performing ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β)
сътворителен икореномически обтиквантипробабитит* (performing
ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия пробабитит са:
(1) усвояван икореномически пробабитит* (assimilated ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен усвояван икореномически ингредиент* (probabilitinessly assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно усвоявано икореномическо участие* (probabilitinessly assimilated ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) усвояван икореномически квалипробабитит* (assimilated ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалипробабитит* (assimilated ecorenomic
subtiqualiprobabitite) и (β) усвояван икореномически обтиквалипробабитит*
(assimilated ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) усвояван икореномически
квантипробабитит* (assimilated ecorenomic quantiprobabitite) [към която се
числят (α) усвояван икореномически субтиквантипробабитит* (assimilated
ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) усвояван икореномически обтиквантипробабитит* (assimilated ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(2) създаван икореномически пробабитит* (gived ecorenomic probabitite)
[същото като вероятностностен създаван икореномически ингредиент*
(probabilitinessly gived ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно създавано икореномическо участие* (probabilitinessly gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван икореномически квалипробабитит* (gived
ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) създаван икореномически
субтиквалипробабитит* (gived ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) създаван икореномически обтиквалипробабитит* (gived ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) създаван икореномически квантипробабитит* (gived
ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят (α) създаван икореномически субтиквантипробабитит* (gived ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β)
създаван икореномически обтиквантипробабитит* (gived ecorenomic
obtiquantiprobabitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия пробабитит са:
(1) сустатитен икореномически пробабитит* (sustatitic ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен сустатитен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (probabilitinessly sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно сустатитно икореномическо участие* (probabilitinessly sustatitic ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалипробабитит* (sustatitic ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α)
сустатитен
икореномически
субтиквалипробабитит*
(sustatitic
ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквалипробабитит* (sustatitic ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) сустатитен
икореномически квантипробабитит* (sustatitic ecorenomic quantiprobabitite)
[към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквантипробабитит* (sustatitic ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантипробабитит* (sustatitic ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(2) субстатен икореномически пробабитит* (substatum ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен субстатен икореномически ингредиент* (probabilitinessly substatum ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно субстатно икореномическо участие* (probabilitinessly
substatum ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически
квалипробабитит* (substatum ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалипробабитит* (substatum
ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) субстатен икореномически обтиквалипробабитит* (substatum ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) субстатен
икореномически
квантипробабитит*
(substatum
ecorenomic
quantiprobabitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантипробабитит* (substatum ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β)
субстатен
икореномически
обтиквантипробабитит*
(substatum
ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(3) запасов икореномически пробабитит* (stock ecorenomic probabitite)
[същото като вероятностностен запасов икореномически ингредиент*
(probabilitinessly stock ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно запасово икореномическо участие* (probabilitinessly stock ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалипробабитит* (stock
ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) запасов икореномически
субтиквалипробабитит* (stock ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) запасов
икореномически обтиквалипробабитит* (stock ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) запасов икореномически квантипробабитит* (stock ecorenomic
quantiprobabitite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантипробабитит* (stock ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) запасов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически обтиквантипробабитит* (stock ecorenomic obtiquantiprobabitite)]};
(4) сустатантен икореномически пробабитит* (sustatantal ecorenomic
probabitite) [същото като вероятностностен сустатантен икореномически
ингредиент* (probabilitinessly sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. вероятностностно сустатантно икореномическо участие* (probabilitinessly
sustatantal ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически
квалипробабитит* (sustatantal ecorenomic qualiprobabitite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквалипробабитит* (sustatantal
ecorenomic subtiqualiprobabitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалипробабитит* (sustatantal ecorenomic obtiqualiprobabitite)] и (б) сустатантен икореномически квантипробабитит* (sustatantal ecorenomic quantiprobabitite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквантипробабитит* (sustatantal ecorenomic subtiquantiprobabitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантипробабитит* (sustatantal ecorenomic
obtiquantiprobabitite)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (ecorenomic product) (подразбиран като
предметностен икореномически продукт) (*) – общо понятие за икономически продукт q и икотехномически продукт q в сферата на икореномиката,
които са негови разновидности (то е или икономически продукт, или икотехномически продукт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); непосредствена форма, в която производствените икореномически резултати*
(production ecorenomic results) са възникнали в процеса на икореномическото
производство; икореномически блага, които са получени в производството
като резултат от използването (производителното съединяване) на производствените икореномически фактори; същото като продуктови икореномически
блага и продуктови икореномически запаси; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим икореномически продукт. В зависимост от контекста може да се разглежда (а)
като отделен вид икореномически продукт или (б) като съставно понятие за
съвкупност от различни видове икореномически продукти (ecorenomic
products). Основното му деление е на материален икореномически продукт
(material ecorenomic product) [представлява съвкупност от материални продуктови физически икореномически блага (material product physical
ecorenomic goods)] и нематериален икореномически продукт (immaterial
ecorenomic product) [представлява съвкупност от нематериални продуктови
167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически икореномически блага (non-material physical ecorenomic goods)] (в
т.ч. хуманитарни и интелектуални). След приключване на производствения
процес икореномическият продукт може да бъде използван в две направления:
(1) за производствено икореномическо потребление [същото като производително икореномическо потребление (productive ecorenomic consumption)] –
тогава той е производителен икореномически продукт и представлява производствен продуктов икореномически ресурс за последващ етап на производството; (2) за непроизводствено икореномическо потребление [същото
като непроизводително икореномическо потребление (non-productive
ecorenomic consumption)] – тогава той е непроизводителен икореномически
продукт (non-productive ecorenomic product) или още консумативен икореномически продукт и представлява продуктов потребителен икореномически
ресурс за последващата фаза на потреблението.
В зависимост от това къде е ситуиран (в производството или в потреблението) (т.е. според ингредиентната икономическа възпроизводственост),
икореномическият продукт може да бъде разграничен на (а) производствен
икореномически продукт (същото като инифективно икореномическо благо)
– когато той е резултат на икономическото производство, и (б) потребителен
икореномически продукт – когато той е ресурс на икономическото потребление [в потреблението икореномическият продукт (в консумативната му част)
се употребява за възпроизводството на физическиия производствен икореномически фактор). В този контекст, когато не е посочено друго, под икореномически продукт обикновено се подразбира производственият икореномически продукт. В своята общност производственият и потребителният икореномически продукт представляват стопанственият икореномически продукт
(protoeconomizing ecorenomic participant) На фиг. 1 са посочени разновидностите на икореномическия продукт, които се конституират, когато едновременно се вземат под внимание направленията на неговото използване и ингредиентната икономическа възпроизводственост. Тогава според направленията на
използването му (1) производственият икореномически продукт съществува в
две форми – като производителен производствен икореномически продукт
и консумативен производствен икореномически продукт, а (2) потребителният икореномически продукт qc съществува само в една форма – като консумативен потребителен икореномически продукт. От своя страна, според
ингредиентната икономическа възпроизводственост (1) производителният
икореномически продукт съществува само в една форма – като производителен производствен икореномически продукт (2) а консумативният икореноми168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески продукт съществува в две форми – като консумативен производствен
икореномически продукт и консумативен потребителен икореномически продукт.
Икореномически продукт

Производителен
икореномически
продукт

Производителен
производствен
икореномически
продукт

Консумативен
икореномически
продукт

Консумативен
производствен
икореномически
продукт

Производствен
икореномически
продукт

Консумативен
потребителен
икореномически
продукт

Потребителен
икореномически
продукт

Икореномически продукт
Фиг. 1. Разновидности на икореномическия продукт според направленията на неговото използване и спред ингредиентната икономическа възпроизводственост

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (ecorenomic product) (ки) – във:
производствен икореномически продукт;
икореномически продукт.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОРЕНОМИКС* (ecorenomic prorenomics) – вж.
допълващи форми на реномиката.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРОРЕНОМИКС (ecorenomic prorenomics) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неексреномически икореномически прореномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
нефинонически икореномически прореномикс (вж. допълващи форми
на реномиката);
икореномически прореномикс (вж. допълващи форми на реномиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИЗИТАНТ* (ecorenomic implementatant) (*) –
общо понятие за икореномически субстантит и икореномически стохастит,
които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия реализитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа
монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент или е реализирана икореномическа действителност,
или е реализирана икореномическа случайност; общо понятие за икономически
реализитант и икотехномически реализитант, които са негови разновидности (то е или икономически реализитант, или икотехномически реализитант, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Вж. икореномически реализитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИЗИТАТ* (ecorenomic implementatat) (*) – вид
двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически субстантит и икореномически стохастит, общо понятие за които е икореномическият реализитант и между които има отношения на определящо и решаващо в
икономиката; общо понятие за икономически реализитат и икотехномически
реализитат, които са негови разновидности (то е или икономически реализитат, или икотехномически реализитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е
интерпретира като икореномически реализитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически субстантит (който е негова субстантитна вътрешна реализираност) и икореномически стохастит (който е негова
стохаститна външна реализираност). Икореномическият субстантит е първичен и определящ по отношение на икореномическия стохастит; той едновременно е субстантит на икореномическия ингредиент и субстантит на стохастита на икореномическия ингредиент. Икореномическият стохастит е вторичен и
решаващ по отношение на икореномическия субстантит; той едновременно е
стохастит на икореномическия ингредиент и стохастит на субстантита на ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия ингредиент. Икореномическият стохастит е начинът на създаване на икореномическия субстантит. Вж. икореномически реализитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИЗИТИТ* (ecorenomic implementatite) (производно и съкратено от implementationallity) (*) – икореномическа осъщественост, интерпретирана като икореномически ингредиент; икореномически субстантит и икореномически стохастит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномически субстантит и икореномически стохастит); икореномическо понятие, отразяващо положението, че
даден икореномически ингредиент насочено се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за икономически реализитит и икотехномически реализитит, които са негови разновидности (то е или икономически реализитит, или икотехномически реализитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата реализираност
(ecorenomic fulfilness) (като основа на реализитита на икореномическия ингредиент) произтича от икореномическия субстантит и се създава чрез икореномичмеския стохастит. Икореномическият реализитит е една от външните характеристики, които изграждат икореномическия вераситит [в качеството му
на реализиран икореномически вераситит* (fulfilled ecorenomic veracitite)],
последният установяваща реализираната адекватност* (fulfilled adequacy)
на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически реализитит и неговото място при характеризирането и верифицирането на икореномическия вераситит

Икореномическият реализитит е външна реализирана автентичност*
(external fulfiled genuineness) (външно-присъща реализирана автентичност)
[или още външна реализирана икореномическа автентичност* (external
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fulfilled ecorenomic genuineness), която е вид външна страна] на икореномическия вераситит, докато икореномическият тендентит е вътрешна реализирана автентичност* (internal fulfilled genuineness) (вътрешно-присъща реализирана автентичност) [или още вътрешна реализирана икореномическа
автентичност* (internal fulfiled ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна
страна] на икореномическия вераситит. Икореномическият реализитит е начин
на узаконяване на икореномическия реализитит [накратко – начин на икореномическо узаконяване* (ecorenomic regularization mode)], където икореномическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икореномически реализитит и икореномическа тендентит. Икореномическият реализитит е реализитит на икореномическия ингредиент (и реализитит на тендентита на икореномическия ингредиент). Икореномическият реализитит и
икореномическият тендентит са категории на реализираната автентичност
на икореномическия ингредиент* (fulfilled genuineness of the ecorenomic
ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическият тендентит се снема в икореномическия осъществeност: икореномическият реализитит е икореномическият тендентит в снет вид. Икореномическият реализитит е скрит в икореномическия тендентит, а икореномическият тендентит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия ингредиент] се
разкрива чрез икореномическия реализитит [който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия реализитит са (1) икореномическият квалиреализитит* (ecorenomic
qualiimplementatite) [същото като осъществен икореномически квалиингредиент* (fulfilled ecorenomic qualiingredient)] [респ. осъществено икореномическо квалиучастие* (fulfilled ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантиреализитит* (ecorenomic quantiimplementatite) [същото като
осъществен икореномически квантиингредиент* (fulfilled ecorenomic quantiingredient)] [респ. осъществено икореномическо квантиучастие* (fulfilled
ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтиреализитит* (ecorenomic subtiimplementatite)
[същото като осъществен икореномически субтиингредиент* (fulfilled
ecorenomic subtiingredient)] [респ. осъществено икореномическо субтиучастие* (fulfilled ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиквалиреализитит* (ecorenomic subtiqualiimplementatite) и икореномическият субтиквантиреализитит* (ecorenomic subtiquantiimplementatite)] и (2)
икореномическият обтиреализитит* (ecorenomic obtiimplementatite) [същото като осъществен икореномически обтиингредиент* (fulfilled ecorenomic
obtiingredient)] [респ. осъществено икореномическо обтиучастие* (fulfilled
ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалиреализитит* (ecorenomic obtiqualiimplementatite) и икореномическият обтиквантиреализитит* (ecorenomic obtiquantiimplementatite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия реализитит са:
(1) трансцентитален икореномически реализитит* (transcentital
ecorenomic implementatite) [същото като осъществен трансцентитален икореномически ингредиент* (fulfilled transcentital ecorenomic ingredient)] [респ.
осъществено трансцентитално икореномическо участие* (fulfilled transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалиреализитит* (transcentital ecorenomic qualiimplementatite) [към
която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалиреализитит* (transcentital ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалиреализитит* (transcentital ecorenomic
obtiqualiimplementatite)] и (б) трансцентитален икореномически квантиреализитит* (transcentital ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят
(α) трансцентитален икореномически субтиквантиреализитит* (transcentital ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантиреализитит* (transcentital ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(2) инцентитален икореномически реализитит* (incentital ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен инцентитален икореномически
ингредиент* (fulfilled incentital ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено
инцентитално икореномическо участие* (fulfilled incentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалиреализитит*
(incentital ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят (α) инцентитален икореномически субтиквалиреализитит* (incentital ecorenomic
subtiqualiimplementatite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалиреализитит* (incentital ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) инцентитален икореномически квантиреализитит* (incentital ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) инцентитален икореномически субтиквантиреализитит* (incentital ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) ин174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален
икореномически
обтиквантиреализитит*
(incentital
ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(3) центитален икореномически реализитит* (centital ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен центитален икореномически ингредиент* (fulfilled centital ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено центитално икореномическо участие* (fulfilled centital ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) центитален икореномически квалиреализитит* (centital ecorenomic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) центитален икореномически
субтиквалиреализитит* (centital ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β)
центитален икореномически обтиквалиреализитит* (centital ecorenomic
obtiqualiimplementatite)] и (б) центитален икореномически квантиреализитит* (centital ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантиреализитит* (centital ecorenomic
subtiquantiimplementatite) и (β) центитален икореномически обтиквантиреализитит* (centital ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(4) уницентитален икореномически реализитит* (unicentital
ecorenomic implementatite) [същото като осъществен уницентитален икореномически ингредиент* (fulfilled unicentital ecorenomic ingredient)] [респ.
осъществено уницентитално икореномическо участие* (fulfilled unicentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалиреализитит* (unicentital ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят
(α) уницентитален икореномически субтиквалиреализитит* (unicentital
ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) уницентитален икореномически
обтиквалиреализитит* (unicentital ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б)
уницентитален
икореномически
квантиреализитит*
(unicentital
ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) уницентитален
икореномически
субтиквантиреализитит*
(unicentital
ecorenomic
subtiquantiimplementatite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантиреализитит* (unicentital ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическаияреализитит са:
(1) унисъзидателен икореномически реализитит* (unimaking
ecorenomic implementatite) [същото като осъществен унисъзидателен икореномически ингредиент* (fulfilled unimaking ecorenomic ingredient)] [респ.
осъществено унисъзидателно икореномическо участие* (fulfilled unimaking
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалиреализитит* (unimaking ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(α) унисъзидателен икореномически субтиквалиреализитит* (unimaking
ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) унисъзидателен икореномически
обтиквалиреализитит* (unimaking ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б)
унисъзидателен
икореномически
квантиреализитит*
(unimaking
ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икореномически субтиквантиреализитит* (unimaking ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантиреализитит* (unimaking ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(2) съзидателен икореномически реализитит* (making ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен съзидателен икореномически ингредиент* (fulfilled making ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено съзидателно икореномическо участие* (fulfilled making ecorenomic participation)]
{в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалиреализитит* (making
ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалиреализитит* (making ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалиреализитит* (making
ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) съзидателен икореномически квантиреализитит* (making ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантиреализитит* (making
ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантиреализитит* (making ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(3) изпълнителен икореномически реализитит* (implementationary
ecorenomic implementatite) [същото като осъществен изпълнителен икореномически ингредиент* (fulfilled implementationary ecorenomic ingredient)] [респ.
осъществено изпълнително икореномическо участие* (fulfilled implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически
квалиреализитит* (implementationary ecorenomic qualiimplementatite) [към
която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалиреализитит*
(implementationary ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) изпълнителен
икореномически обтиквалиреализитит* (implementationary ecorenomic
obtiqualiimplementatite)] и (б) изпълнителен икореномически квантиреализитит* (implementationary ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантиреализитит* (implementationary ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) изпълнителен икореномически
обтиквантиреализитит*
(implementationary
ecorenomic
obtiquantiimplementatite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) творчески икореномически реализитит* (creative ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен творчески икореномически ингредиент* (fulfilled creative ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено творческо икореномическо участие* (fulfilled creative ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) творчески икореномически квалиреализитит* (creative ecorenomic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалиреализитит* (creative ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β)
творчески икореномически обтиквалиреализитит* (creative ecorenomic
obtiqualiimplementatite)] и (б) творчески икореномически квантиреализитит* (creative ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантиреализитит* (creative ecorenomic
subtiquantiimplementatite) и (β) творчески икореномически обтиквантиреализитит* (creative ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(5) работен икореномически реализитит* (working ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен работен икореномически ингредиент* (fulfilled working ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено работно
икореномическо участие* (fulfilled working ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) работен икореномически квалиреализитит* (working ecorenomic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквалиреализитит* (working ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) работен икореномически обтиквалиреализитит* (working ecorenomic
obtiqualiimplementatite)] и (б) работен икореномически квантиреализитит*
(working ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) работен
икореномически субтиквантиреализитит* (working ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) работен икореномически обтиквантиреализитит*
(working ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(6) сътворителен икореномически реализитит* (performing ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен сътворителен икореномически ингредиент* (fulfilled performing ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено
сътворително икореномическо участие* (fulfilled performing ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалиреализитит*
(performing ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквалиреализитит* (performing ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалиреализитит* (performing ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) сътворителен
икореномически квантиреализитит* (performing ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтик-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантиреализитит* (performing ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β)
сътворителен икореномически обтиквантиреализитит* (performing
ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия реализитит са:
(1) усвояван икореномически реализитит* (assimilated ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен усвояван икореномически ингредиент* (fulfilled assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено усвоявано икореномическо участие* (fulfilled assimilated ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) усвояван икореномически квалиреализитит* (assimilated ecorenomic
qualiimplementatite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалиреализитит* (assimilated ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β)
усвояван икореномически обтиквалиреализитит* (assimilated ecorenomic
obtiqualiimplementatite)] и (б) усвояван икореномически квантиреализитит*
(assimilated ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) усвояван
икореномически субтиквантиреализитит* (assimilated ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) усвояван икореномически обтиквантиреализитит* (assimilated ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(2) създаван икореномически реализитит* (gived ecorenomic implementatite) [същото като осъществен създаван икореномически ингредиент*
(fulfilled gived ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено създавано икореномическо участие* (fulfilled gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван
икореномически квалиреализитит* (gived ecorenomic qualiimplementatite)
[към която се числят (α) създаван икореномически субтиквалиреализитит*
(gived ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) създаван икореномически обтиквалиреализитит* (gived ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) създаван икореномически квантиреализитит* (gived ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) създаван икореномически субтиквантиреализитит* (gived ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) създаван икореномически обтиквантиреализитит* (gived ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия реализитит са:
(1) сустатитен икореномически реализитит* (sustatitic ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен сустатитен икореномически ингредиент* (fulfilled sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено сустатитно икореномическо участие* (fulfilled sustatitic ecorenomic participa178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tion)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалиреализитит* (sustatitic
ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалиреализитит* (sustatitic ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) сустатитен икореномически обтиквалиреализитит* (sustatitic
ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) сустатитен икореномически квантиреализитит* (sustatitic ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквантиреализитит* (sustatitic
ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантиреализитит* (sustatitic ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(2) субстатен икореномически реализитит* (substatum ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен субстатен икореномически ингредиент* (fulfilled substatum ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено субстатно икореномическо участие* (fulfilled substatum ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически квалиреализитит* (substatum
ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят (α) субстатен
икореномически субтиквалиреализитит* (substatum ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) субстатен икореномически обтиквалиреализитит* (substatum ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) субстатен икореномически квантиреализитит* (substatum ecorenomic quantiimplementatite)
[към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантиреализитит* (substatum ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) субстатен икореномически
обтиквантиреализитит*
(substatum
ecorenomic
obtiquantiimplementatite)]};
(3) запасов икореномически реализитит* (stock ecorenomic implementatite) [същото като осъществен запасов икореномически ингредиент*
(fulfilled stock ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено запасово икореномическо участие* (fulfilled stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов
икореномически квалиреализитит* (stock ecorenomic qualiimplementatite)
[към която се числят (α) запасов икореномически субтиквалиреализитит*
(stock ecorenomic subtiqualiimplementatite) и (β) запасов икореномически обтиквалиреализитит* (stock ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) запасов
икореномически квантиреализитит* (stock ecorenomic quantiimplementatite)
[към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантиреализитит*
(stock ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) запасов икореномически обтиквантиреализитит* (stock ecorenomic obtiquantiimplementatite)]};
(4) сустатантен икореномически реализитит* (sustatantal ecorenomic
implementatite) [същото като осъществен сустатантен икореномически ин-

179

1781

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент* (fulfilled sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. осъществено
сустатантно икореномическо участие* (fulfilled sustatantal ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалиреализитит*
(sustatantal ecorenomic qualiimplementatite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквалиреализитит* (sustatantal ecorenomic
subtiqualiimplementatite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалиреализит* (sustatantal ecorenomic obtiqualiimplementatite)] и (б) сустатантен
икореномически квантиреализитит* (sustatantal ecorenomic quantiimplementatite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквантиреализитит* (sustatantal ecorenomic subtiquantiimplementatite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантиреализитит* (sustatantal ecorenomic
obtiquantiimplementatite)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАНТ* (ecorenomic realitant) (*) – общо понятие за икономически реалитант и икотехномически реалитант, които са
негови разновидности (то е или икономически реалитант, или икотехномически реалитант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите
на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икореномическо естество (икореномическа природа) и икореномическа даденост
(икореномическа фактуалност), които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия реалитат (последният в качеството му на
двустепенна икореномическа монада, в частност на реалитатна двустепенна
икореномическа монада). Тъй като икореномическото естество е общо понятие
за икореномическа същност, икореномическо съдържание и икореномическа
субстанция, а икореномическата даденост е общо понятие за икореномическо
явление, икореномическа форма и икореномическа суперстранта, икореномическият реалитант е общо понятие за същност, явление, съдържание, форма,
субстанция и суперстанта в икореномиката и затова се покрива с понятието за
икореномически тристрант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАНТ (ecorenomic realitant) (ки) – във:
икореномически реалитант;
типичен икореномически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАТ* (ecorenomic realitate), реалитатна
двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за икономически
реалитат и икотехномически реалитат, които са негови разновидности (то е
или икономически реалитат, или икотехномически реалитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически
диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна икореномическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е реалитатна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномическо естество и икореномическа даденост, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически реалитат, т.е. като диалектическо-противоречиво естество (който е
негова вътрешна реалност) и даденост (който е негова външна реалност). Икореномическото естество е първично и определящо по отношение на икореномическата даденост; то едновременно е естество на икореномическия предмет
и естество на дадеността на икореномическия предмет. Икореномическата даденост е вторична и решаваща по отношение на икореномическото естество;
тя едновременно е даденост на икореномическия предмет и даденост на естеството на икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАТ (ecorenomic realitate) (ки) – във:
икореномически реалитат;
типичен икореномически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ* (ecorenomic realitite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалитит и икотехномически реалитит, които са негови разновидности (то е или икономически
реалитит, или икотехномически реалитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномическо естество (което е вид икореномически интуит) и икореномическа даденост (която е вид икореномически екстуит), като цялостност на негова естествена вътрешна (скрита) и даденостна външна (разкрита) страна; реалититна
(частична) цялостна конституираност (реалититна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на
181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититна (частична) цялостна икореномическа конституираност* (realititive partial entire ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическо естество и икореномическа даденост в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна реалност на икореномическия предмет. Реалититът е общо понятие за икореномически диспозит, икореномически специфит
и икореномически сустит. Той е разновидност е на икореномическия контуит.
В границите на икореномическия реалитит икореномическото естество и икореномическата даденост са относително различни реалититни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическото естество се снема в
икореномическата даденост: икореномическата даденост е икореномическото
естество в снет вид. Първопричината на икореномическата даденост е скрита в
икореномическото естество, а икореномическото естество [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия
предмет] се разкрива чрез икореномическата даденост [която е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия реалитит са обектният икореномически реалитит* (object
ecorenomic realitite) (реалититът на икореномическия обект) и системният
икореномически реалитит* (system ecorenomic realitite) (реалититът на икореномическата система). Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ (ecorenomic realitite) (ки) – във:
икореномически реалитит;
икореномически реалитит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент).
типичен икореномически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ* (ecorenomic realitite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалитит и
икотехномически реалитит, които са негови разновидности (то е или икономически реалитит, или икотехномически реалитит, но не и двата заедно в тях182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност
от икореномическо естество (което е вид типичен икореномически интуит) и
икореномическа даденост (която е вид типичен икореномически екстуит),
като цялостност на негова естествена вътрешна (скрита) и даденостна външна
(разкрита) страна; реалититна (частична) цялостна конституираност
(реалититна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититна (частична) цялостна типична икореномическа конституираност* (realititive partial entire typical
ecorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическо естество и икореномическа даденост в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна
реалност на типичния икореномически предмет. Реалититът е общо понятие
за икореномически диспозит, икореномически специфит и икореномически
сустит. Той е разновидност е на типичния икореномически контуит. В границите на икореномическия реалитит икореномическото естество и икореномическата даденост са относително различни реалититни степени (равнища) на
конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическото естество се
снема в икореномическата даденост: икореномическата даденост е икореномическото естество в снет вид. Първопричината на икореномическата даденост е скрита в икореномическота естество, а икореномическото естество [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния
икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическата даденост [която
е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни
разновидности на икореномическия реалитит са обектният икореномически
реалитит* (object ecorenomic realitite) (реалититът на икореномическия
обект) и системният икореномически реалитит* (system ecorenomic
realitite) (реалититът на икореномическата система). Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАНТ* (ecorenomic realititant) (*) – общо
понятие за икономически реалититант и икотехномически реалититант, които са негови разновидности (то е или икономически реалититант, или ико183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически реалититант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
[в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие
за икореномически натуритат и икореномически фактитат, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икореномическия реалититат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност
на реалититатна двустепенна икореномическа дуада).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАНТ (ecorenomic realititant) (ки) – във:
икореномически реалититант;
типичен икореномически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТ* (ecorenomic realititate), реалититатна двустепенна икореномическа дуада, икореномически тристратификат, (*) – общо понятие за икономически реалититат и икотехномически реалититат, които са негови разновидности (то е или икономически реалититат,
или икотехномически реалититат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически
диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят
помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност];
двустепенна икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е реалититатна двустепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически натуритат (последният от
своя страна съставен от икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция) и (б) икореномически фактитат
(последният от своя страна съставен от икореномическото явление, икореномическата форма и икореномическата суперстанта), между които (а) и (б)
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е
едностепенна икореномическа дуада). В това се качество икореномическият
реалититат е едносъставна двустепенна икореномическа дуада* (onecomplex two-stage ecorenomic duad) (вж. двустепенна икореномическа дуада),
състояща се от шест елемента (същност, съдържание, субстанция, явление,
форма и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икореномическо
понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). На184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред с това, обаче, икореномическият реалититат може да се разглежда и като
двусъставна двустепенна икореномическа монада* (two-complex two-stage
ecorenomic monad) (вж. двустепенна икореномическа монада), състояща се от
два елемента (натуритат и фактитат), всеки един от които (от своя страна) е
двусъставно икореномическо понятие. Всеки икореномически предмет може
да се интерпретира като икореномически реалититат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на натуритат (който е негова вътрешна реалност) и
фактитат (който е негова външна реалност). Икореномическият натуритат е
първичен и определящ по отношение на икореномическия фактитат; той
едновременно е натуритат на икореномическия предмет и натуритат на фактитата на икореномическия предмет. Икореномическият фактитат е вторичен и
решаващ по отношение на икореномическия натуритат; той едновременно е
фактитат на икореномическия предмет и фактитат на натуритата на икореномическия предмет. Икореномическият реалититат се покрива с икореномическия тристратификат, тъй като и двете понятия представляват една и съща
двустепенна икореномическа дуада (в първия случай като монада от две
едностепенни дуади, а във втория – като триада от три двустепенни монади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТ (ecorenomic realititate) (ки) – във:
икореномически реалититат;
типичен икореномически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ* (ecorenomic realititatate) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититатат и икотехномически реалититатат, които са негови разновидности
(то е или икономически реалититатат, или икотехномически реалититатат, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като
цялостност от икореномически натуритат (който е вид икореномически интат) и икореномически фактитат (който е вид икореномически екстат), като цялостност на негова натуритатна вътрешна (скрита) и фактитатна външна
(разкрита) страна; реалититататна (частична) цялостна конституираност (реалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититататна (частична) цялостна икореномическа конституираност* [realititatative (partial) entire
185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически натуритат и икореномически фактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две
икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична)
съвкупностна цялостна реалност на икореномическия предмет. Реалититататът е съвкупност от понятията за икореномически диспозит, икореномически
специфит и икореномически сустит. Той е разновидност на икореномическия
контат. В границите на икореномическия реалититатат икореномическият
натуритат и икореномическият фактитат са относително различни реалититататни степени (равнища) на конституираността на икореномическия
предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият натуритат се снема в икореномическия фактитат: икореномическият фактитат е икореномическия натуритат в снет вид. Първопричината на икореномическия фактитат е скрита в икореномическия натуритат, а икореномическият натуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия фактитат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия реалититатат са обектният икореномически реалититатат* (object ecorenomic realititatate (реалититататът на
икореномическия обект) и системният икореномически реалититатат*
(system ecorenomic realititatate) (реалититататът на икореномическата система).
Вж. икореномически реалититатит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ (ecorenomic realititatate) (ки) –
във:
икореномически реалититатат;
икореномически реалититатат (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ* (ecorenomic realititatate) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититатат и икотехномически реалититатат, които са негови разновидности
(то е или икономически реалититатат, или икотехномически реалититатат, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически
186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет като цялостност от икореномически натуритат (който е вид типичен икореномически интат) и икореномически фактитат (който е вид типичен икореномически екстат), като цялостност на негова натуритатна вътрешна
(скрита) и фактитатна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически
икореномически ингредиент); реалититататна (частична) цялостна конституираност (реалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититататна
(частична) цялостна типична икореномическа конституираност* [realititatative (partial) entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически натуритат и икореномически фактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на
типичния икореномически предмет. Реалититататът е съвкупност от понятията
за икореномически диспозит, икореномически специфит и икореномически
сустит. Той е разновидност на типичния икореномически контат. В границите на икореномическия реалититатат икореномическият натуритат и икореномическият фактитат са относително различни реалититататни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическият натуритат се снема в икореномическия фактитат: икореномическият фактитат е
икореномическия натуритат в снет вид. Първопричината на икореномическия
фактитат е скрита в икореномическия натуритат, а икореномическият натуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия фактитат
[който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния
икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия реалититатат са обектният
икореномически реалититатат* (object ecorenomic realititatate (реалититататът на икореномическия обект) и системният икореномически реалититатат* (system ecorenomic realititatate) (реалититататът на икореномическата
система). Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ* (ecorenomic realititatite) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититатит и икотехномически реалититатит, които са негови разновидности
187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(то е или икономически реалититатит, или икотехномически реалититатит, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като
цялостност от икореномически натуритит (който е вид икореномически интит) и икореномически фактитит (който е вид икореномически екстит), като цялостност на негова натурититна вътрешна (скрита) и фактититна външна
(разкрита) страна; реалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (реалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект
и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още реалититатитна (частична и
единна) цялостна икореномическа конституираност* [realititatitive (partial
and united) entire ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически натуритит и икореномически фактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна реалност на икореномическия предмет.
Реалититатитът е единство на понятията за икореномически диспозит, икореномически специфит и икореномически сустит. Той е разновидност на икореномическия контит. В границите на икореномическия реалититатит икореномическият натуритит и икореномическият фактитит са относително различни
реалититатитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият натуритит се снема в икореномическия фактитит: икореномическият фактитит е икореномическия натуритит в снет вид. Първопричината на икореномическия фактитит е скрита в икореномическия натуритит, а икореномическият натуритит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия
фактитит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия реалититатит са обектният
икореномически реалититатит* (object ecorenomic realititatite) (реалититатитът на икореномическия обект) и системният икореномически реалититатит* (system ecorenomic realititatite) (реалититатитът на икореномическата
система).
Понятията, свързани с икореномическия реалититатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР реалитант

ИР естество

ИР даденост

ИР реалитат
ИР тристтификант

ИР тристант

ИР реалитит

ИР диспозант, ИР
специфант
и ИР сустант

ИР същност, съдържание и
субстанция

ИР явление, форма
и суперстанта

ИР диспозат, ИР
специфат и
ИР сустат

ИР диспозит, специфит и сустит

ИР тристрат
ИР реалититант

ИР тристратификат

ИР натуритат

ИР фактитат

ИР реалититат

ИР реалититатат
ИР реалититинт

ИР натуритит

ИР фактитит

ИР реалититит
ИР тристратифитит

ИР тристрит
ИР реалититатит

Фиг. 1. Икореномически реалититатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)

190

1792

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ (ecorenomic realititatite) (кд) –
във:
икореномически реалититатит;
икореномически реалититатит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ* (ecorenomic realititatite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититатит и икотехномически реалититатит, които са негови разновидности
(то е или икономически реалититатит, или икотехномически реалититатит, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически
предмет като цялостност от икореномически натуритит (който е вид типичен икореномически интит) и икореномически фактитит (който е вид типичен икореномически екстит), като цялостност на негова натурититна вътрешна (скрита) и фактититна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); реалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (реалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на
икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититатитна (частична и единна) цялостна типична икореномическа конституираност* [realititatitive (partial and united) entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически натуритит и икореномически фактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна реалност на типичния икореномически предмет. Реалититатитът е единство на понятията за икореномически диспозит, икореномически
специфит и икореномически сустит. Той е разновидност на типичния икореномически контит. В границите на икореномическия реалититатит икореномическият натуритит и икореномическият фактитит са относително различни
реалититатитни степени (равнища) на конституираността на типичния
икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic
thing). Икореномическият натуритит се снема в икореномическия фактитит:
икореномическият фактитит е икореномическия натуритит в снет вид. Пър191
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вопричината на икореномическия фактитит е скрита в икореномическия натуритит, а икореномическият натуритит [който е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия фактитит [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия реалититатит са обектният икореномически реалититатит* (object
ecorenomic realititatite) (реалититатитът на икореномическия обект) и системният икореномически реалититатит* (system ecorenomic realititatite) (реалититатитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия реалититатит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР реалитант

ИР реалитат
ИР естество

ИР даденост
ИР тристтификант

ИР тристант
ИР реалитит

ИР диспозант, ИР
специфант
и ИР сустант

ИР същност, съдържание и
субстанция

ИР явление, форма
и суперстанта

ИР диспозат, ИР
специфат и
ИР сустат

ИР диспозит, специфит и сустит

ИР тристрат
ИР реалититант

ИР тристратификат

ИР натуритат

ИР фактитат

ИР реалититат

ИР реалититатат
ИР реалититинт

ИР натуритит

ИР фактитит

ИР реалититит
ИР тристратифитит

ИР тристрит
ИР реалититатит

Фиг. 1. Икореномически реалититатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ* (ecorenomic realititint) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититинт и
икотехномически реалититинт, които са негови разновидности (то е или икономически реалититинт, или икотехномически реалититинт, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически натуритит и икореномически фактитит, които са негови разновидности и които
като двойка образуват икореномическия реалититит (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на реалитититна
двустепенна икореномическа монада); общо понятие или за реалититинтна
(единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за реалититинтна (единна частична)
външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет. Икореномическият реалититинт е разновидност на икореномическия конант. Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ (ecorenomic realititint) (ки) – във:
икореномически реалититинт;
икореномически реалититинт (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ* (ecorenomic realititint) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититинт и икотехномически реалититинт, които са негови разновидности (то е
или икономически реалититинт, или икотехномически реалититинт, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически
натуритит и икореномически фактитит, които са негови разновидности и
които като двойка образуват икореномическия реалититит (последният в качеството му на двустепенна типична икореномическа монада, в частност на
реалитититна двустепенна типична икореномическа монада) (вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент); общо понятие или за реалититинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична
вътрешноприсъща конституираност), или за реалититинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена
конституираност) на типичния икореномически предмет. Икореномически194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят реалититинт е разновидност на типичния икореномически конант. Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ* (ecorenomic realititit), реалитититна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически реалититит и икотехномически реалититит, които са негови разновидности (то е или икономически реалититит,
или икотехномически реалититит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен
диалектически формат, така че е реалитититна двустепенна икореномическа
монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически натуритит и
икореномически фактитит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически реалититит, т.е. като диалектически противоречиво единство на натуритит [който е негова натурититна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, натурититна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го
среда] и фактитит [който е негова фактититна единна частична външна (разкрита) конституираност, фактититна единна частична външна усвояваща страна
като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият натуритит е първичен и определящ по отношение на икореномическия
фактитит; той едновременно е натуритит на икореномическия предмет и начин
на имплициране на фактитита на икореномическия предмет. Икореномическият фактитит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия натуритит; той едновременно е фактитит на икореномическия предмет и начин на експлициране на натуритита на икореномическия предмет. Икореномическият
реалититит е разновидност на икореномическия конат. Вж. икореномически
реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ (ecorenomic realititite) (ки) – във:
икореномически реалититит;
икореномически реалититит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ* (ecorenomic realititit) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), реалити195
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титна двустепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически реалититит и икотехномически реалититит, които са негови разновидности (то е или икономически
реалититит, или икотехномически реалититит, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); двустепенна типична икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е реалитититна двустепенна типична икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си
икореномически натуритит и икореномически фактитит, между които има
отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Всеки типичен икореномически предмет може да се интерпретира като типичен икореномически реалититит, т.е.
като диалектически противоречиво единство на натуритит [който е негова натурититна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, натурититна
единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и фактитит [който е негова фактититна
единна частична външна (разкрита) конституираност, фактититна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият натуритит е първичен и определящ по отношение на икореномическия фактитит; той едновременно е натуритит на типичния икореномически предмет и начин на имплициране на фактитита на типичния икореномически предмет. Икореномическият фактитит е вторичен и
решаващ по отношение на икореномическия натуритит; той едновременно е
фактитит на типичния икореномически предмет и начин на експлициране на
натуритита на типичния икореномически предмет. Икореномическият реалититит е разновидност на типичния икореномически конат. Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТАНТ* (ecorenomic reliabitant) (*) – общо
понятие за икореномически индистит и икореномически субстантит, които
са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия релиабитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент или със сигурност произтича от икореномическата необходимост, или със сигурност се осъществява в икореномическата действителност; общо понятие за икономически релиабитант и икотехномически релиабитант, които са негови разновидности (то е или икономически релиаби-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тант, или икотехномически релиабитант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Вж. икореномически релиабитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТАТ* (ecorenomic reliabitate) (*) – вид
двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически индистит
и икореномически субстантит, общо понятие за които е икореномическият
релиабитант и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката; общо понятие за икономически релиабитат и икотехномически
релиабитат, които са негови разновидности (то е или икономически релиабитат, или икотехномически релиабитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е
интерпретира като икореномически релиабитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически индистит (който е негова индиститна
вътрешна сигурност) и икореномически субстантит (който е негова субстантитна външна сигурност). Икореномическият индистит е първичен и определящ по отношение на икореномическия субстантит; той едновременно е индистит на икореномическия ингредиент и индистит на субстантита на икореномическия ингредиент. Икореномическият субстантит е вторичен и решаващ
по отношение на икореномическия индистит; той едновременно е субстантит
на икореномическия ингредиент и субстантит на индистита на икореномическия ингредиент. Икореномическият субстантит е начинът на потвърждаване на
икореномическия индистит. Вж. икореномически релиабитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ* (ecorenomic reliabitite) (*) – икореномическа достоверност, интерпретирана като икореномически ингредиент;
икореномически индистит и икореномически субстантит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномически
индистит и икореномически субстантит); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент със сигурност се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за икономически релиабитит и икотехномически релиабитит, които са негови разновидности (то е
или икономически релиабитит, или икотехномически релиабитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата сигурност (ecorenomic reliability) (като основа на релиабитита на икореномическия ингредиент) произтича от икореномическия индистит и се потвърждава от икореномическия субстантит. Икореномическият релиабитит е една от
197
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешните характеристики, които изграждат икореномическия вераситит [в
качеството му на достижим икореномически вераситит* (attainable
ecorenomic veracitite)], последният установяващ достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически релиабитит и неговото място при характеризирането и верифицирането на икореномическия вераситит

Икореномическият релиабитит е вътрешна достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешно-присъща достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икореномическа автентичност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(internal attainable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на
икореномическия вераситит, докато икореномическият пробабитит е външна достижима автентичност* (external attainable genuineness) (външноприсъща достижима автентичност) [или още външна достижима икореномическа автентичност* (external attainable ecorenomic genuineness), която е
вид външна страна] на икореномическия вераситит и е начин на обосноваване
на икореномическия релиабитит [накратко – начин на икореномическо
обосноваване* (ecorenomic grounding mode)], където икореномическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икореномически релиабитит и икореномически пробабитит. Икореномическият релиабитит е релиабитит на икореномическия ингредиент (и релиабитит на пробабитита на икореномическия ингредиент). Икореномическият релиабитит и икореномическият пробабитит са категории на достижимата автентичност на икореномическия ингредиент* (attainable genuineness of the ecorenomic ingredient), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическият релиабитит се снема в икореномическия пробабитит: икореномическият пробабитит е икореномическия релиабитит в снет
вид. Икореномическият пробабитит е скрит в икореномическия релиабитит, а
икореномическият релиабитит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия пробабитит [който е вторичната (производната) и решаващата
автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия релиабитит са (1) икореномическият квалирелиабитит* (ecorenomic
qualireliabitite) [същото като достоверен икореномически квалиингредиент*
(trustworthy ecorenomic qualiingredient)] [респ. достоверно икореномическо
квалиучастие* (trustworthy ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантирелиабитит* (ecorenomic quantireliabitite) [същото като достоверен икореномически квантиингредиент* (trustworthy ecorenomic quantiingredient)] [респ. достоверно икореномическо квантиучастие* (trustworthy
ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтирелиабитит* (ecorenomic subtireliabitite) [същото
като достоверен икореномически субтиингредиент* (trustworthy ecorenomic
subtiingredient)] [респ. достоверно икореномическо субтиучастие* (trustworthy ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият субтиквалирели-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абитит* (ecorenomic subtiqualireliabitite) и икореномическият субтиквантирелиабитит* (ecorenomic subtiquantireliabitite)] и (2) икореномическият
обтирелиабитит* (ecorenomic obtireliabitite) [същото като достоверен икореномически обтиингредиент* (trustworthy ecorenomic obtiingredient)] [респ.
достоверно икореномическо обтиучастие* (trustworthy ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалирелиабитит* (ecorenomic
obtiqualireliabitite)
и
икореномическият
обтиквантирелиабитит*
(ecorenomic obtiquantireliabitite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия релиабитит са:
(1) трансцентитален икореномически релиабитит* (transcentital
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен трансцентитален икореномически ингредиент* (trustworthy transcentital ecorenomic ingredient)] [респ.
достоверно трансцентитално икореномическо участие* (trustworthy
transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалирелиабитит* (transcentital ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалирелиабитит* (transcentital ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) трансцентитален
икореномически обтиквалирелиабитит* (transcentital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) трансцентитален икореномически квантирелиабитит*
(transcentital ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) трансцентитален
икореномически
субтиквантирелиабитит*
(transcentital
ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантирелиабитит* (transcentital ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(2) инцентитален икореномически релиабитит* (incentital ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен инцентитален икореномически ингредиент* (trustworthy incentital ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно инцентитално икореномическо участие* (trustworthy incentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалирелиабитит*
(incentital ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически субтиквалирелиабитит* (incentital ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалирелиабитит*
(incentital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) инцентитален икореномически квантирелиабитит* (incentital ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) инцентитален икореномически субтиквантирелиабитит*
(incentital ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквантирелиабитит* (incentital ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитален икореномически релиабитит* (centital ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен центитален икореномически ингредиент*
(trustworthy centital ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно центитално
икореномическо участие* (trustworthy centital ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) центитален икореномически квалирелиабитит* (centital ecorenomic
qualireliabitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалирелиабитит* (centital ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) центитален икореномически обтиквалирелиабитит* (centital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) центитален икореномически квантирелиабитит* (centital
ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантирелиабитит* (centital ecorenomic subtiquantireliabitite) и
(β) центитален икореномически обтиквантирелиабитит* (centital
ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(4) уницентитален икореномически релиабитит* (unicentital
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен уницентитален икореномически ингредиент* (trustworthy unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно уницентитално икореномическо участие* (trustworthy unicentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалирелиабитит* (unicentital ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α)
уницентитален икореномически субтиквалирелиабитит* (unicentital
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалирелиабитит* (unicentital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) уницентитален икореномически квантирелиабитит* (unicentital ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантирелиабитит* (unicentital ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантирелиабитит* (unicentital ecorenomic
obtiquantireliabitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия релиабитит са:
(1) унисъзидателен икореномически релиабитит* (unimaking
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен унисъзидателен икореномически ингредиент* (trustworthy unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно унисъзидателно икореномическо участие* (trustworthy unimaking
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалирелиабитит* (unimaking ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α)
унисъзидателен икореномически субтиквалирелиабитит* (unimaking
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтик-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------валирелиабитит* (unimaking ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантирелиабитит* (unimaking ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантирелиабитит* (unimaking ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) унисъзидателен
икореномически
обтиквантирелиабитит*
(unimaking
ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(2) съзидателен икореномически релиабитит* (making ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен съзидателен икореномически ингредиент* (trustworthy making ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно съзидателно икореномическо участие* (trustworthy making ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалирелиабитит*
(making ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически
субтиквалирелиабитит*
(making
ecorenomic
subtiqualireliabitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалирелиабитит* (making ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) съзидателен икореномически квантирелиабитит* (making ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) съзидателен икореномически субтиквантирелиабитит* (making
ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантирелиабитит* (making ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(3) изпълнителен икореномически релиабитит* (implementationary
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен изпълнителен икореномически ингредиент* (trustworthy implementationary ecorenomic ingredient)] [респ.
достоверно изпълнително икореномическо участие* (trustworthy implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически
квалирелиабитит* (implementationary ecorenomic qualireliabitite) [към която
се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалирелиабитит*
(implementationary ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) изпълнителен икореномически
обтиквалирелиабитит*
(implementationary
ecorenomic
obtiqualireliabitite)] и (б) изпълнителен икореномически квантирелиабитит* (implementationary ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α)
изпълнителен икореномически субтиквантирелиабитит* (implementationary ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантирелиабитит* (implementationary ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(4) творчески икореномически релиабитит* (creative ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен творчески икореномически ингредиент*
(trustworthy creative ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно творческо икореномическо участие* (trustworthy creative ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икореномически квалирелиабитит* (creative ecorenomic
qualireliabitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалирелиабитит* (creative ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) творчески
икореномически обтиквалирелиабитит* (creative ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) творчески икореномически квантирелиабитит* (creative
ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантирелиабитит* (creative ecorenomic subtiquantireliabitite) и
(β) творчески икореномически обтиквантирелиабитит* (creative
ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(5) работен икореномически релиабитит* (working ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен работен икореномически ингредиент*
(trustworthy working ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно работно икореномическо участие* (trustworthy working ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
работен икореномически квалирелиабитит* (working ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквалирелиабитит* (working ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) работен икореномически обтиквалирелиабитит* (working ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б)
работен икореномически квантирелиабитит* (working ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквантирелиабитит* (working ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) работен икореномически обтиквантирелиабитит* (working ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(6) сътворителен икореномически релиабитит* (performing ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен сътворителен икореномически ингредиент* (trustworthy performing ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно сътворително икореномическо участие* (trustworthy performing ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалирелиабитит*
(performing ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) сътворителен
икореномически субтиквалирелиабитит* (performing ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалирелиабитит*
(performing ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) сътворителен икореномически квантирелиабитит* (performing ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) сътворителен икореномически субтиквантирелиабитит*
(performing ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантирелиабитит* (performing ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия релиабитит са:
(1) усвояван икореномически релиабитит* (assimilated ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен усвояван икореномически ингредиент*
(trustworthy assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно усвоявано
икореномическо участие* (trustworthy assimilated ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) усвояван икореномически квалирелиабитит* (assimilated ecorenomic
qualireliabitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалирелиабитит* (assimilated ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) усвояван
икореномически обтиквалирелиабитит* (assimilated ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) усвояван икореномически квантирелиабитит* (assimilated
ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически
субтиквантирелиабитит* (assimilated ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β)
усвояван икореномически обтиквантирелиабитит* (assimilated ecorenomic
obtiquantireliabitite)]};
(2) създаван икореномически релиабитит* (gived ecorenomic reliabitite)
[същото като достоверен създаван икореномически ингредиент* (trustworthy
gived ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно създавано икореномическо
участие* (trustworthy gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван икореномически квалирелиабитит* (gived ecorenomic qualireliabitite) [към която
се числят (α) създаван икореномически субтиквалирелиабитит* (gived
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) създаван икореномически обтиквалирелиабитит* (gived ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) създаван икореномически квантирелиабитит* (gived ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) създаван икореномически субтиквантирелиабитит* (gived
ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) създаван икореномически обтиквантирелиабитит* (gived ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия релиабитит са:
(1) сустатитен икореномически релиабитит* (sustatitic ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен сустатитен икореномически ингредиент* (trustworthy sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно сустатитно икореномическо участие* (trustworthy sustatitic ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалирелиабитит* (sustatitic
ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалирелиабитит* (sustatitic ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β)
сустатитен икореномически обтиквалирелиабитит* (sustatitic ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiqualireliabitite)] и (б) сустатитен икореномически квантирелиабитит*
(sustatitic ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) сустатитен
икореномически субтиквантирелиабитит* (sustatitic ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантирелиабитит*
(sustatitic ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(2) субстатен икореномически релиабитит* (substatum ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен субстатен икореномически ингредиент* (trustworthy substatum ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно субстатно икореномическо участие* (trustworthy substatum ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически квалирелиабитит*
(substatum ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалирелиабитит* (substatum ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) субстатен икореномически обтиквалирелиабитит* (substatum
ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) субстатен икореномически квантирелиабитит* (substatum ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантирелиабитит* (substatum ecorenomic
subtiquantireliabitite) и (β) субстатен икореномически обтиквантирелиабитит* (substatum ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(3) запасов икореномически релиабитит* (stock ecorenomic reliabitite)
[същото като достоверен запасов икореномически ингредиент* (trustworthy
stock ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно запасово икореномическо
участие* (trustworthy stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалирелиабитит* (stock ecorenomic qualireliabitite) [към която се
числят (α) запасов икореномически субтиквалирелиабитит* (stock
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) запасов икореномически обтиквалирелиабитит* (stock ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) запасов икореномически
квантирелиабитит* (stock ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят
(α) запасов икореномически субтиквантирелиабитит* (stock ecorenomic
subtiquantireliabitite) и (β) запасов икореномически обтиквантирелиабитит* (stock ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(4) сустатантен икореномически релиабитит* (sustatantal ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен сустатантен икореномически ингредиент* (trustworthy sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно сустатантно икореномическо участие* (trustworthy sustatantal ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалирелиабитит*
(sustatantal ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) сустатантен
икореномически субтиквалирелиабитит* (sustatantal ecorenomic subtiqualire-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------liabitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалирелиабитит*
(sustatantal ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) сустатантен икореномически
квантирелиабитит* (sustatantal ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) сустатантен икореномически субтиквантирелиабитит*
(sustatantal ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантирелиабитит* (sustatantal ecorenomic obtiquantireliabitite)]}.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТАНТ* (ecorenomic regulatant) (*) – общо
понятие за икореномически индистит и икореномически стохастит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия регулатат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че или е изискване
даден икореномически ингредиент да произтича от икореномическата необходимост, или е изискване да се осъществява в икореномическата случайност;
общо понятие за икономически регулатант и икотехномически регулатант,
които са негови разновидности (то е или икономически регулатант, или икотехномически регулатант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
(вж. икореномика). Вж. икореномически регулатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТАТ* (ecorenomic regulatate) (*) – вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически индистит и
икореномически стохастит, общо понятие за които е икореномическият регулатит и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката; общо понятие за икономически регулатат и икотехномически регулатат, които са негови разновидности (то е или икономически регулатат, или
икотехномически регулатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е интерпретира като икореномически регулатат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на икореномически индистит (който е негово индиститно вътрешно
изискване) и икореномически стохастит (който е негово стохаститно външно
изискване). Икореномическият индистит е първичен и определящ по отношение на икореномическия стохастит; той едновременно е индистит на икореномическия ингредиент и индистит на стохастита на икореномическия ингредиент. Икореномическият стохастит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия индистит; той едновременно е стохастит на икореномическия
ингредиент и стохастит на индистита на икореномическия ингредиент. Икоре207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият стохастит е начинът на извеждане на икореномическия индистит.
Вж. икореномически регулатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТИТ* (ecorenomic regulatite) (производно и
съкратено от regularity) (*) – икореномическа закономерност, интерпретирана
като икореномически ингредиент; икореномически индистит и икореномически стохастит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като
цялостност от икореномически индистит и икореномически стохастит); икореномическо понятие, отразяващо положението, че е изискване даден икореномически ингредиент да се осъществява в икореномическата реалност; общо
понятие за икономически регулатит и икотехномически регулатит, които са
негови разновидности (то е или икономически регулатит, или икотехномически регулатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическото изискване (ecorenomic requirement) (като основа на
регулатитта на икореномическия ингредиент) произтича от икореномическия
индистит и се изолира (се сепарира) от икореномическия стохастит. Икореномическият регулатит е една от вътрешните характеристики, които изграждат
икореномическия вераситит [в качеството му на реализуем икореномически
вераситит* (realizable ecorenomic veracitite)], последният установяващ реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на икореномическия ингредиент
с икореномическия субстантит (вж. фиг. 1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически регулатит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икореномическия вераситит

Икореномическият регулатит е вътрешна реализуема автентичност*
(internal realizable genuineness) (вътрешно-присъща реализуема автентичност)
[или още вътрешна реализуема икореномическа автентичност* (internal
209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------realizable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икореномическия вераситит, докато икореномическият феазитит е външна реализуема
автентичност* (external realizable genuineness) (външно-присъща реализуема
автентичност) [или още външна реализуема икореномическа автентичност* (external realizable ecorenomic genuineness), която е вид външна страна]
на икореномическия вераситит и е начин на достигане на икореномическия
регулатит [накратко – начин на икореномическо достигане* (ecorenomic
attaining mode)], където икореномическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икореномически регулатит и икореномически феазитит. Икореномическият регулатит е регулатит на икореномическия ингредиент
(и регулатит на феазитита на икореномическия ингредиент). Икореномическият регулатит и икореномическият феазитит са категории на реализуемата автентичност на икореномическия ингредиент* (realizable genuineness of the
ecorenomic ingredient), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическият регулатит се снема в икореномическия феазитит: икореномическият феазитит е икореномическият регулатит в снет вид. Икореномическият феазитит е скрит в икореномическият регулатит, а икореномическият регулатит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия ингредиент] се
разкрива чрез икореномическия феазитит [който е вторичната (производната)
и решаващата автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо
и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия регулатит са (1) икореномическият квалирегулатит* (ecorenomic
qualiregulatite) [същото като закономерен икореномически квалиингредиент*
(regular ecorenomic qualiingredient)] [респ. закономерно икореномическо квалиучастие* (regular ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият
квантирегулатит* (ecorenomic quantiregulatite) [същото като закономерен
икореномически квантиингредиент* (regular ecorenomic quantiingredient)]
[респ. закономерно икореномическо квантиучастие* (regular ecorenomic
quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтирегулатит* (ecorenomic subtiregulatite) [същото като закономерен икореномически субтиингредиент* (regular ecorenomic
subtiingredient)] [респ. закономерно икореномическо субтиучастие* (regular
ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият субтиквалирегулатит* (ecorenomic subtiqualiregulatite) и икореномическият субтиквантире-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гулатит* (ecorenomic subtiquantiregulatite)] и (2) икореномическият обтирегулатит* (ecorenomic obtiregulatite) [същото като закономерен икореномически обтиингредиент* (regular ecorenomic obtiingredient)] [респ. закономерно икореномическо обтиучастие* (regular ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч.
икореномическият обтиквалирегулатит* (ecorenomic obtiqualiregulatite) и
икореномическият обтиквантирегулатит* (ecorenomic obtiquantiregulatite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия регулатит са:
(1) трансцентитален икореномически регулатит* (transcentital
ecorenomic regulatite) [същото като закономерен трансцентитален икореномически ингредиент* (regular transcentital ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно трансцентитално икореномическо участие* (regular transcentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалирегулатит* (transcentital ecorenomic qualiregulatite) [към която се числят (α)
трансцентитален икореномически субтиквалирегулатит* (transcentital
ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалирегулатит* (transcentital ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) трансцентитален икореномически квантирегулатит* (transcentital ecorenomic
quantiregulatite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически
субтиквантирегулатит* (transcentital ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β)
трансцентитален икореномически обтиквантирегулатит* (transcentital
ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(2) инцентитален икореномически регулатит* (incentital ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен инцентитален икореномически ингредиент* (regular incentital ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно инцентитално икореномическо участие* (regular incentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалирегулатит* (incentital
ecorenomic qualiregulatite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически
субтиквалирегулатит*
(incentital
ecorenomic
subtiqualiregulatite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалирегулатит* (incentital ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) инцентитален икореномически квантирегулатит* (incentital ecorenomic quantiregulatite) [към която
се числят (α) инцентитален икореномически субтиквантирегулатит* (incentital ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) инцентитален икореномически
обтиквантирегулатит* (incentital ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитален икореномически регулатит* (centital ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен центитален икореномически ингредиент* (regular centital ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно центитално
икореномическо участие* (regular centital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
центитален икореномически квалирегулатит* (centital ecorenomic
qualiregulatite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалирегулатит* (centital ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) центитален икореномически обтиквалирегулатит* (centital ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) центитален икореномически квантирегулатит* (centital
ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантирегулатит* (centital ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β)
центитален икореномически обтиквантирегулатит* (centital ecorenomic
obtiquantiregulatite)]};
(4) уницентитален икореномически регулатит* (unicentital ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен уницентитален икореномически ингредиент* (regular unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно уницентитално икореномическо участие* (regular unicentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалирегулатит*
(unicentital ecorenomic qualiregulatite) [към която се числят (α) уницентитален
икореномически субтиквалирегулатит* (unicentital ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалирегулатит*
(unicentital ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) уницентитален икореномически квантирегулатит* (unicentital ecorenomic quantiregulatite) [към която
се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантирегулатит*
(unicentital ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантирегулатит* (unicentital ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия регулатит са:
(1) унисъзидателен икореномически регулатит* (unimaking ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен унисъзидателен икореномически ингредиент* (regular unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно унисъзидателно икореномическо участие* (regular unimaking ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалирегулатит*
(unimaking ecorenomic qualiregulatite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икореномически субтиквалирегулатит* (unimaking ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквалирегулатит*
(unimaking ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) унисъзидателен икореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески квантирегулатит* (unimaking ecorenomic quantiregulatite) [към която
се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантирегулатит*
(unimaking ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантирегулатит* (unimaking ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(2) съзидателен икореномически регулатит* (making ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен съзидателен икореномически ингредиент* (regular making ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно съзидателно
икореномическо участие* (regular making ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
съзидателен икореномически квалирегулатит* (making ecorenomic
qualiregulatite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалирегулатит* (making ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалирегулатит* (making ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) съзидателен икореномически квантирегулатит* (making
ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантирегулатит* (making ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β)
съзидателен икореномически обтиквантирегулатит* (making ecorenomic
obtiquantiregulatite)]};
(3) изпълнителен икореномически регулатит* (implementationary
ecorenomic regulatite) [същото като закономерен изпълнителен икореномически ингредиент* (regular implementationary ecorenomic ingredient)] [респ.
закономерно изпълнително икореномическо участие* (regular implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически
квалирегулатит* (implementationary ecorenomic qualiregulatite) [към която се
числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалирегулатит*
(implementationary ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквалирегулатит* (implementationary ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) изпълнителен икореномически квантирегулатит*
(implementationary ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантирегулатит* (implementationary
ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантирегулатит* (implementationary ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(4) творчески икореномически регулатит* (creative ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен творчески икореномически ингредиент* (regular creative ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно творческо
икореномическо участие* (regular creative ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
творчески икореномически квалирегулатит* (creative ecorenomic
qualiregulatite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтик213
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------валирегулатит* (creative ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) творчески икореномически обтиквалирегулатит* (creative ecorenomic obtiqualiregulatite)] и
(б) творчески икореномически квантирегулатит* (creative ecorenomic
quantiregulatite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантирегулатит* (creative ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) творчески
икореномически обтиквантирегулатит* (creative ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(5) работен икореномически регулатит* (working ecorenomic regulatite
[същото като закономерен работен икореномически ингредиент* (regular
working ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно работно икореномическо
участие* (regular working ecorenomic participation)]{в т.ч. (а) работен икореномически квалирегулатит* (working ecorenomic qualiregulatite) [към която
се числят (α) работен икореномически субтиквалирегулатит* (working
ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) работен икореномически обтиквалирегулатит* (working ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) работен икореномически квантирегулатит* (working ecorenomic quantiregulatite) [към която се
числят (α) работен икореномически субтиквантирегулатит* (working
ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) работен икореномически обтиквантирегулатит* (working ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(6) сътворителен икореномически регулатит* (performing ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен сътворителен икореномически ингредиент* (regular performing ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно сътворително икореномическо участие* (regular performing ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалирегулатит* (performing
ecorenomic qualiregulatite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквалирегулатит* (performing ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β)
сътворителен
икореномически
обтиквалирегулатит*
(performing
ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) сътворителен икореномически квантирегулатит* (performing ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α)
сътворителен икореномически субтиквантирегулатит* (performing
ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантирегулатит* (performing ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия регулатит са:
(1) усвояван икореномически регулатит* (assimilated ecorenomic regulatite) [същото като закономерен усвояван икореномически ингредиент*
(regular assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно усвоявано ико214
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо участие* (regular assimilated ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
усвояван икореномически квалирегулатит* (assimilated ecorenomic
qualiregulatite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалирегулатит* (assimilated ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) усвояван икореномически обтиквалирегулатит* (assimilated ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) усвояван икореномически квантирегулатит* (assimilated
ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) усвояван икореномически
субтиквантирегулатит* (assimilated ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β)
усвояван икореномически обтиквантирегулатит* (assimilated ecorenomic
obtiquantiregulatite)]};
(2) създаван икореномически регулатит* (gived ecorenomic regulatite)
[същото като закономерен създаван икореномически ингредиент* (regular
gived ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно създавано икореномическо
участие* (regular gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван икореномически квалирегулатит* (gived ecorenomic qualiregulatite) [към която се
числят (α) създаван икореномически субтиквалирегулатит* (gived
ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) създаван икореномически обтиквалирегулатит* (gived ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) създаван икореномически квантирегулатит* (gived ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят
(α) създаван икореномически субтиквантирегулатит* (gived ecorenomic
subtiquantiregulatite) и (β) създаван икореномически обтиквантирегулатит*
(gived ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия регулатит са:
(1) сустатитен икореномически регулатит* (sustatitic ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен сустатитен икореномически ингредиент* (regular sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно сустатитно икореномическо участие* (regular sustatitic ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) сустатитен икореномически квалирегулатит* (sustatitic ecorenomic
qualiregulatite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалирегулатит* (sustatitic ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) сустатитен икореномически обтиквалирегулатит* (sustatitic ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) сустатитен икореномически квантирегулатит*
(sustatitic ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) сустатитен
икореномически субтиквантирегулатит* (sustatitic ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантирегулатит*
(sustatitic ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) субстатен икореномически регулатит* (substatum ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен субстатен икореномически ингредиент* (regular substatum ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно субстатно
икореномическо участие* (regular substatum ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) субстатен икореномически квалирегулатит* (substatum ecorenomic
qualiregulatite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалирегулатит* (substatum ecorenomic subtiqualiregulatite) и (β) субстатен
икореномически обтиквалирегулатит* (substatum ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) субстатен икореномически квантирегулатит* (substatum
ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантирегулатит* (substatum ecorenomic subtiquantiregulatite) и
(β) субстатен икореномически обтиквантирегулатит* (substatum
ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(3) запасов икореномически регулатит* (stock ecorenomic regulatite)
[същото като закономерен запасов икореномически ингредиент* (regular
stock ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно запасово икореномическо
участие* (regular stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалирегулатит* (stock ecorenomic qualiregulatite) [към която се
числят (α) запасов икореномически субтиквалирегулатит* (stock ecorenomic
subtiqualiregulatite) и (β) запасов икореномически обтиквалирегулатит*
(stock ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) запасов икореномически квантирегулатит* (stock ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) запасов
икореномически субтиквантирегулатит* (stock ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) запасов икореномически обтиквантирегулатит* (stock
ecorenomic obtiquantiregulatite)]};
(4) сустатантен икореномически регулатит* (sustatantal ecorenomic
regulatite) [същото като закономерен сустатантен икореномически ингредиент* (regular sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. закономерно сустатантно икореномическо участие* (regular sustatantal ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалирегулатит* (sustatantal
ecorenomic qualiregulatite) [към която се числят (α) сустатантен
икореномически
субтиквалирегулатит*
(sustatantal
ecorenomic
subtiqualiregulatite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалирегулатит* (sustatantal ecorenomic obtiqualiregulatite)] и (б) сустатантен икореномически квантирегулатит* (sustatantal ecorenomic quantiregulatite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквантирегулатит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(sustatantal ecorenomic subtiquantiregulatite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантирегулатит* (sustatantal ecorenomic obtiquantiregulatite)]}.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТАНТ* (ecorenomic reliabitant) (*) – общо
понятие за икореномически индистит и икореномически субстантит, които
са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия релиабитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент или със сигурност произтича от икореномическата необходимост, или със сигурност се осъществява в икореномическата действителност; общо понятие за икономически релиабитант и икотехномически релиабитант, които са негови разновидности (то е или икономически релиабитант, или икотехномически релиабитант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Вж. икореномически релиабитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТАТ* (ecorenomic reliabitate) (*) – вид
двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически индистит
и икореномически субстантит, общо понятие за които е икореномическият
релиабитант и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката; общо понятие за икономически релиабитат и икотехномически
релиабитат, които са негови разновидности (то е или икономически релиабитат, или икотехномически релиабитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е
интерпретира като икореномически релиабитат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически индистит (който е негова индиститна
вътрешна сигурност) и икореномически субстантит (който е негова субстантитна външна сигурност). Икореномическият индистит е първичен и определящ по отношение на икореномическия субстантит; той едновременно е индистит на икореномическия ингредиент и индистит на субстантита на икореномическия ингредиент. Икореномическият субстантит е вторичен и решаващ
по отношение на икореномическия индистит; той едновременно е субстантит
на икореномическия ингредиент и субстантит на индистита на икореномическия ингредиент. Икореномическият субстантит е начинът на потвърждаване на
икореномическия индистит. Вж. икореномически релиабитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ* (ecorenomic reliabitite) (*) – икореномическа достоверност, интерпретирана като икореномически ингредиент;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически индистит и икореномически субстантит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномически
индистит и икореномически субстантит); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент със сигурност се осъществява в икореномическата реалност; общо понятие за икономически релиабитит и икотехномически релиабитит, които са негови разновидности (то е
или икономически релиабитит, или икотехномически релиабитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата сигурност (ecorenomic reliability) (като основа на релиабитита на икореномическия ингредиент) произтича от икореномическия индистит и се потвърждава от икореномическия субстантит. Икореномическият релиабитит е една от
вътрешните характеристики, които изграждат икореномическия вераситит [в
качеството му на достижим икореномически вераситит* (attainable
ecorenomic veracitite)], последният установяващ достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит (вж. фиг. 1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически релиабитит и неговото място при характеризирането и верифицирането на икореномическия вераситит

Икореномическият релиабитит е вътрешна достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешно-присъща достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икореномическа автентичност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(internal attainable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на
икореномическия вераситит, докато икореномическият пробабитит е външна достижима автентичност* (external attainable genuineness) (външноприсъща достижима автентичност) [или още външна достижима икореномическа автентичност* (external attainable ecorenomic genuineness), която е
вид външна страна] на икореномическия вераситит и е начин на обосноваване
на икореномическия релиабитит [накратко – начин на икореномическо
обосноваване* (ecorenomic grounding mode)], където икореномическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икореномически релиабитит и икореномически пробабитит. Икореномическият релиабитит е релиабитит на икореномическия ингредиент (и релиабитит на пробабитита на икореномическия ингредиент). Икореномическият релиабитит и икореномическият пробабитит са категории на достижимата автентичност на икореномическия ингредиент* (attainable genuineness of the ecorenomic ingredient), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическият релиабитит се снема в икореномическия пробабитит: икореномическият пробабитит е икореномическия релиабитит в снет
вид. Икореномическият пробабитит е скрит в икореномическия релиабитит, а
икореномическият релиабитит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия пробабитит [който е вторичната (производната) и решаващата
автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия релиабитит са (1) икореномическият квалирелиабитит* (ecorenomic
qualireliabitite) [същото като достоверен икореномически квалиингредиент*
(trustworthy ecorenomic qualiingredient)] [респ. достоверно икореномическо
квалиучастие* (trustworthy ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантирелиабитит* (ecorenomic quantireliabitite) [същото като достоверен икореномически квантиингредиент* (trustworthy ecorenomic quantiingredient)] [респ. достоверно икореномическо квантиучастие* (trustworthy
ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтирелиабитит* (ecorenomic subtireliabitite) [същото
като достоверен икореномически субтиингредиент* (trustworthy ecorenomic
subtiingredient)] [респ. достоверно икореномическо субтиучастие* (trustworthy ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият субтиквалирели-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абитит* (ecorenomic subtiqualireliabitite) и икореномическият субтиквантирелиабитит* (ecorenomic subtiquantireliabitite)] и (2) икореномическият
обтирелиабитит* (ecorenomic obtireliabitite) [същото като достоверен икореномически обтиингредиент* (trustworthy ecorenomic obtiingredient)] [респ.
достоверно икореномическо обтиучастие* (trustworthy ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалирелиабитит* (ecorenomic
obtiqualireliabitite)
и
икореномическият
обтиквантирелиабитит*
(ecorenomic obtiquantireliabitite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия релиабитит са:
(1) трансцентитален икореномически релиабитит* (transcentital
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен трансцентитален икореномически ингредиент* (trustworthy transcentital ecorenomic ingredient)] [респ.
достоверно трансцентитално икореномическо участие* (trustworthy
transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалирелиабитит* (transcentital ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалирелиабитит* (transcentital ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) трансцентитален
икореномически обтиквалирелиабитит* (transcentital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) трансцентитален икореномически квантирелиабитит*
(transcentital ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) трансцентитален
икореномически
субтиквантирелиабитит*
(transcentital
ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантирелиабитит* (transcentital ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(2) инцентитален икореномически релиабитит* (incentital ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен инцентитален икореномически ингредиент* (trustworthy incentital ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно инцентитално икореномическо участие* (trustworthy incentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалирелиабитит*
(incentital ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически субтиквалирелиабитит* (incentital ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалирелиабитит*
(incentital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) инцентитален икореномически квантирелиабитит* (incentital ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) инцентитален икореномически субтиквантирелиабитит*
(incentital ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквантирелиабитит* (incentital ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитален икореномически релиабитит* (centital ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен центитален икореномически ингредиент*
(trustworthy centital ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно центитално
икореномическо участие* (trustworthy centital ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) центитален икореномически квалирелиабитит* (centital ecorenomic
qualireliabitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалирелиабитит* (centital ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) центитален икореномически обтиквалирелиабитит* (centital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) центитален икореномически квантирелиабитит* (centital
ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантирелиабитит* (centital ecorenomic subtiquantireliabitite) и
(β) центитален икореномически обтиквантирелиабитит* (centital
ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(4) уницентитален икореномически релиабитит* (unicentital
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен уницентитален икореномически ингредиент* (trustworthy unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно уницентитално икореномическо участие* (trustworthy unicentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалирелиабитит* (unicentital ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α)
уницентитален икореномически субтиквалирелиабитит* (unicentital
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалирелиабитит* (unicentital ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) уницентитален икореномически квантирелиабитит* (unicentital ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантирелиабитит* (unicentital ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантирелиабитит* (unicentital ecorenomic
obtiquantireliabitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия релиабитит са:
(1) унисъзидателен икореномически релиабитит* (unimaking
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен унисъзидателен икореномически ингредиент* (trustworthy unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно унисъзидателно икореномическо участие* (trustworthy unimaking
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалирелиабитит* (unimaking ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α)
унисъзидателен икореномически субтиквалирелиабитит* (unimaking
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтик-

222

1824

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕЛИАБИТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------валирелиабитит* (unimaking ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантирелиабитит* (unimaking ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантирелиабитит* (unimaking ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) унисъзидателен
икореномически
обтиквантирелиабитит*
(unimaking
ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(2) съзидателен икореномически релиабитит* (making ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен съзидателен икореномически ингредиент* (trustworthy making ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно съзидателно икореномическо участие* (trustworthy making ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалирелиабитит*
(making ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически
субтиквалирелиабитит*
(making
ecorenomic
subtiqualireliabitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалирелиабитит* (making ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) съзидателен икореномически квантирелиабитит* (making ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) съзидателен икореномически субтиквантирелиабитит* (making
ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантирелиабитит* (making ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(3) изпълнителен икореномически релиабитит* (implementationary
ecorenomic reliabitite) [същото като достоверен изпълнителен икореномически ингредиент* (trustworthy implementationary ecorenomic ingredient)] [респ.
достоверно изпълнително икореномическо участие* (trustworthy implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически
квалирелиабитит* (implementationary ecorenomic qualireliabitite) [към която
се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалирелиабитит*
(implementationary ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) изпълнителен икореномически
обтиквалирелиабитит*
(implementationary
ecorenomic
obtiqualireliabitite)] и (б) изпълнителен икореномически квантирелиабитит* (implementationary ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α)
изпълнителен икореномически субтиквантирелиабитит* (implementationary ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантирелиабитит* (implementationary ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(4) творчески икореномически релиабитит* (creative ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен творчески икореномически ингредиент*
(trustworthy creative ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно творческо икореномическо участие* (trustworthy creative ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икореномически квалирелиабитит* (creative ecorenomic
qualireliabitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалирелиабитит* (creative ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) творчески
икореномически обтиквалирелиабитит* (creative ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) творчески икореномически квантирелиабитит* (creative
ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантирелиабитит* (creative ecorenomic subtiquantireliabitite) и
(β) творчески икореномически обтиквантирелиабитит* (creative
ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(5) работен икореномически релиабитит* (working ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен работен икореномически ингредиент*
(trustworthy working ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно работно икореномическо участие* (trustworthy working ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
работен икореномически квалирелиабитит* (working ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквалирелиабитит* (working ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) работен икореномически обтиквалирелиабитит* (working ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б)
работен икореномически квантирелиабитит* (working ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквантирелиабитит* (working ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) работен икореномически обтиквантирелиабитит* (working ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(6) сътворителен икореномически релиабитит* (performing ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен сътворителен икореномически ингредиент* (trustworthy performing ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно сътворително икореномическо участие* (trustworthy performing ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалирелиабитит*
(performing ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) сътворителен
икореномически субтиквалирелиабитит* (performing ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалирелиабитит*
(performing ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) сътворителен икореномически квантирелиабитит* (performing ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) сътворителен икореномически субтиквантирелиабитит*
(performing ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантирелиабитит* (performing ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия релиабитит са:
(1) усвояван икореномически релиабитит* (assimilated ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен усвояван икореномически ингредиент*
(trustworthy assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно усвоявано
икореномическо участие* (trustworthy assimilated ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) усвояван икореномически квалирелиабитит* (assimilated ecorenomic
qualireliabitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалирелиабитит* (assimilated ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) усвояван
икореномически обтиквалирелиабитит* (assimilated ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) усвояван икореномически квантирелиабитит* (assimilated
ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) усвояван икореномически
субтиквантирелиабитит* (assimilated ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β)
усвояван икореномически обтиквантирелиабитит* (assimilated ecorenomic
obtiquantireliabitite)]};
(2) създаван икореномически релиабитит* (gived ecorenomic reliabitite)
[същото като достоверен създаван икореномически ингредиент* (trustworthy
gived ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно създавано икореномическо
участие* (trustworthy gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван икореномически квалирелиабитит* (gived ecorenomic qualireliabitite) [към която
се числят (α) създаван икореномически субтиквалирелиабитит* (gived
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) създаван икореномически обтиквалирелиабитит* (gived ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) създаван икореномически квантирелиабитит* (gived ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) създаван икореномически субтиквантирелиабитит* (gived
ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) създаван икореномически обтиквантирелиабитит* (gived ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия релиабитит са:
(1) сустатитен икореномически релиабитит* (sustatitic ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен сустатитен икореномически ингредиент* (trustworthy sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно сустатитно икореномическо участие* (trustworthy sustatitic ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалирелиабитит* (sustatitic
ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалирелиабитит* (sustatitic ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β)
сустатитен икореномически обтиквалирелиабитит* (sustatitic ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiqualireliabitite)] и (б) сустатитен икореномически квантирелиабитит*
(sustatitic ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) сустатитен
икореномически субтиквантирелиабитит* (sustatitic ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантирелиабитит*
(sustatitic ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(2) субстатен икореномически релиабитит* (substatum ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен субстатен икореномически ингредиент* (trustworthy substatum ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно субстатно икореномическо участие* (trustworthy substatum ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически квалирелиабитит*
(substatum ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалирелиабитит* (substatum ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) субстатен икореномически обтиквалирелиабитит* (substatum
ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) субстатен икореномически квантирелиабитит* (substatum ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантирелиабитит* (substatum ecorenomic
subtiquantireliabitite) и (β) субстатен икореномически обтиквантирелиабитит* (substatum ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(3) запасов икореномически релиабитит* (stock ecorenomic reliabitite)
[същото като достоверен запасов икореномически ингредиент* (trustworthy
stock ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно запасово икореномическо
участие* (trustworthy stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалирелиабитит* (stock ecorenomic qualireliabitite) [към която се
числят (α) запасов икореномически субтиквалирелиабитит* (stock
ecorenomic subtiqualireliabitite) и (β) запасов икореномически обтиквалирелиабитит* (stock ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) запасов икореномически
квантирелиабитит* (stock ecorenomic quantireliabitite) [към която се числят
(α) запасов икореномически субтиквантирелиабитит* (stock ecorenomic
subtiquantireliabitite) и (β) запасов икореномически обтиквантирелиабитит* (stock ecorenomic obtiquantireliabitite)]};
(4) сустатантен икореномически релиабитит* (sustatantal ecorenomic
reliabitite) [същото като достоверен сустатантен икореномически ингредиент* (trustworthy sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. достоверно сустатантно икореномическо участие* (trustworthy sustatantal ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалирелиабитит*
(sustatantal ecorenomic qualireliabitite) [към която се числят (α) сустатантен
икореномически субтиквалирелиабитит* (sustatantal ecorenomic subtiqualire-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------liabitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалирелиабитит*
(sustatantal ecorenomic obtiqualireliabitite)] и (б) сустатантен икореномически
квантирелиабитит* (sustatantal ecorenomic quantireliabitite) [към която се
числят (α) сустатантен икореномически субтиквантирелиабитит*
(sustatantal ecorenomic subtiquantireliabitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантирелиабитит* (sustatantal ecorenomic obtiquantireliabitite)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ* (ecorenomic senstate) (*), сенстатна
едностепенна икореномическа дуада, – общо понятие за икономически сенстат и икотехномически сенстат, които са негови разновидности (то е или
икономически сенстат, или икотехномически сенстат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вид едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е сенстатна едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа същност
и икореномическа субстанция, общо понятие за които е икореномическият
смисъл и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия натуритат. Всеки икореномически предмет
може да с е интерпретира като икореномически сенстат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на същност (която е негова вътрешна определеност) и субстанция (която е негово вътрешно същество). Икореномическата
субстанция е първична и определяща по отношение на икореномическата
същност; тя едновременно е субстанция на икореномическия предмет и субстанция на същността на икореномическия предмет. Икореномическата същност е вторична и решаваща по отношение на икореномическата субстанция;
тя едновременно е същност на икореномическия предмет и същност на субстанцията на икореномическия предмет. Вж. икореномически дисустификат.
Дадено икореномическа субстанция (икореномическата субстанция на даден икореномически предмет) се опредметява [това е сенстационното икореномическо опредметяване* (senstational ecorenomic objectification) което е
разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една икореномическа същност. С този преход по-вече невидимата и намираща се в по-голяма дълбочина
икореномическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидима икореномическа същност. Това е същностно
опредметяване на икореномическата субстанция, което показва, че икореномическата същност непосредствено е субстанциална икореномическа същност, че тя е непосредствено същност на своята субстанция. Обратната на
сенстационното опредметяване трансформация (като сенстационното разпредметяване на икореномическата същност в икореномическа субстанция) е
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сенстационното икореномическо интензиониране* (senstational ecorenomic
intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране*
(ecorenomic intensioning) изобщо) (вж. икономическо интензиониране)]. То е
сенстационно интензиониране на икореномическата същност, което показва,
че икореномическата субстанция непосредствено е същностна икореномическа субстанция, че тя е непосредствена субстанция на своята същност.
Количеството на субстанцията SB на икореномическия предмет като субстанция на дадената същност в границите на икореномическия сенстат се означава като сенстатно-обща икореномическа субстанция* (senstaticallytotal ecorenomic substance) TSB . Функцията, която моделира сенстационното
икореномическо интензиониране, е
TSB = TSB(CO),

където CO е количеството на икореномическата същност. Тя е функция на
сенстационното, значи и на субстанциалното интензиониране на икореномическата същност, и наред с това е функция на сенстатно-общата субстанция.
От нея се извежда пределната субстанция на икореномическата същност*
(marginal substance of the ecorenomic essence), която е първата производна
MSBco (CO) =

d TSB(CO)
d CO

на функцията на сенстатно-общата субстанция.
В зависимост от икореномическата природа на субстанцията и същността
се разграничават (1) ускорено сенстационното икореномическо интензиониране* (accelerated senstational ecorenomic intensioning) и забавено сенстационното икореномическо интензиониране* (delayed senstational ecorenomic
intensioning).
Ускореното сенстационно икореномическо интензиониране се дължи
на действието на закона за нарастващата пределна субстанция на икореномическата същност* (law of the marginal substance increasing of the
ecorenomic essence). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг израз
на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на същността. Според този закон с нарастването на количеството на икореномическата същност (при постоянни други условия)
нейната сенстатно-обща икореномическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейното пределна субстанция нараства, което се дължи на
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на същността изисква изчерпването на
все по-големи порции от субстанцията. При ускореното интензиониране с
разширяването на икореномическата същност тя става все по-ефективна в
представляването на икореномическата си субстанция.
Забавеното сенстационно икореномическо интензиониране се дължи
на действието на закона за намаляващата пределна субстанция на икореномическото същност* (law of the marginal substance decreasing of the
ecorenomic essence). Законът за намаляващата пределна субстанция е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената субстанция при
нарастване на равнището на същността. Според този закон с нарастването на
количеството на икореномическата същност (при постоянни други условия)
нейната сенстатно-обща икореномическа субстанция се увеличава с намаляващи темпове, т.е. нейната пределна субстанция намалява, което се дължи на
посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни други условия всяка следваща единица прираст на същността изисква изчерпването на
все по-малки порции от субстанцията. При забавеното интензиониране с разширяването на икореномическата същност тя става все по-неефективна в
представляването на икореномическата си субстанция.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически сенстат* (individual
ecorenomic senstate), фирмен икореномически сенстат* (firm ecorenomic senstate), обществен икореномически сенстат* (social ecorenomic senstate) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикореномически сенстат* (microecorenomic senstate), мезоикореномически сенстат* (mesoecorenomic senstate), макроикореномически сенстат*
(macroecorenomic senstate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ (ecorenomic senstate) (ки) – във:
икореномически сенстат;
типичен икореномически сенстат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ* (ecorenomic senstite) (*) – общо понятие
за (икономическа алтернатива между) икономически сенстит и икотехномически сенстит, които са негови разновидности (то е или икономически сенстит, или икотехномически сенстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единство); икореномически предмет като единство от икореномическа същност и икореномическа субстанция (които са видове икореномически институтити), негова сенситна вътрешна (скрита) страна; сенститна (частична и
единна) вътрешна конституираност (сенститна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на
икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сенститна (частична и единна)
вътрешна икореномическа конституираност* [senstitive (partial and united)
internal ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа същност (като
вътрешна определеност) и икореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икореномически страни на икореномическото предназначение, които взаимно се
предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно предназначение на
икореномическия предмет. Сенститът е разновидност на икореномическия интит. Основни разновидности на икореномическия сенстит са обектният
икореномически сенстит* (object ecorenomic senstite) (сенститът на икореномическия обект) и системният икореномически сенстит* (system
ecorenomic senstite) (сенститът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ (ecorenomic senstite) (ки) – във:
икореномически сенстит;
икореномически сенстит (като разновидност на типичния диалектически
икореномически ингредиент);
типичен икореномически сенстит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ* (ecorenomic senstite) (като разновидност
на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие
за (икономическа алтернатива между) икономически сенстит и икотехномически сенстит, които са негови разновидности (то е или икономически сенстит, или икотехномически сенстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическа същност и икореномическа субстанция (които са видове типичен икореномически институтити), негова сенситна вътрешна (скрита) страна; сенститна (частична и единна) вътрешна конституираност (сенститна вътрешноприсъща конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч.
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като
негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сенститна (частична и единна) вътрешна типична икореномическа конституираност* [senstitive (partial and united) internal typical ecorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическа същност (като вътрешна определеност) и икореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типичен икореномически страни на типичното
икореномическо предназначение, които взаимно се предполагат и отричат);
единно (частично) вътрешно предназначение на типичния икореномически
предмет. Сенститът е разновидност на типичния икореномически интит. Основни разновидности на икореномическия сенстит са обектният икореномически сенстит* (object ecorenomic senstite) (сенститът на икореномическия
обект) и системният икореномически сенстит* (system ecorenomic senstite)
(сенститът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ* (ecorenomic sense /meaning/) (*) – общо
понятие за икономически смисъл и икотехномически смисъл, които са негови
разновидности (то е или икономически смисъл, или икотехномически смисъл,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж.
икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вътрешно предназначение (вътрешноприсъщо предназначение) на икореномическия предмет [или още вътрешно
икореномическо
предназначение*
(internal
ecorenomic
meaning
/designation/)]; смисъл на икореномическия предмет; общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа същност: икореномическата субстанция и икореномическата същност са двете основни разновидности на икореномическия смисъл. Последният представлява или икореномическа субстанция, или икореномическа същност. В рамките на икореномическия смисъл
икореномическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икореномическата същност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Начинът на постигане на икореномическия смисъл е икореномическият супсенс (икореномическата феносуперстанта). Икореномическият смисъл и икореномическият супсенс са категории на предназначението
на икореномическия предмет* (meaning /designation/ of the ecorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на то5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва предназначение. Икореномическият смисъл се снема в икореномическия
супсенс: икореномическият супсенс е икореномическият смисъл в снет вид.
Икореномическият супсенс е скрит в икореномическия смисъл, а икореномическият смисъл [който е първичното (примитивното) и определящото предназначение на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия супсенс [който е вторичното (производното) и решаващото предназначение на
икореномическия предмет].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ (ecorenomic sense /meaning/) (ки) – във:
икореномически смисъл;
икореномически смисъл и икореномически супсенс;
типичен икореномически смисъл (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ И ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС*
(ecorenomic sense /meaning/ and ecorenomic supsense) (*) – фундаментални икореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми
на икореномиката и на икореномическото познание* (ecorenomic cognition)
(вж. икономическо познание), произтичащи от икореномическия смисъл и икореномическия супсенс (последното същото като икореномическа феносуперстанта). Върху взаимоотношението между икореномическия смисъл и икореномическия супсенс (то е диалектически противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икореномическата теория
(като диалектически понятия) в контекста на икореномическото предназначение (ecorenomic purpose), чрез които целево се обосновава и реализира икореномическата ингредиентност за потребностите на конституирането, класифицирането и обяснението на икореномическите системи (ecorenomic systems) (вж. икономическа система). Най-общо, икореномическият смисъл и
икореномическият супсенс се съотнасят помежду си като вътрешна и външна
страна (като вътрешни и външни характеристики) на предназначението на
икореномическите предмети. Икореномическият смисъл се снема в икореномическия супсенс: икореномическият супсенс е икореномическия смисъл в
снет вид. Във взаимоотношението между икореномическия смисъл и икореномическия супсенс икореномическият смисъ играе ролята на определящата
страна, а икореномическият супсенс – на решаващата страна (вж. определящо
и решаващо в икономиката). Икореномическият смисъл и икореномическият
супсенс могат да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищ6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да
изпълнява ролята на икореномически смисъл по отношение на следващото
равнище и на икореномически супсенс по отношение на предходното равнище.
Икореномическият смисъл е вътрешното предназначение на икореномическия предмет. Икореномическият смисъл е общо понятие за икореномическа същност и икореномическа субстатнция: икореномическа същност и
икореномическа субстанция са двете основни разновидности на икореномическия смисъл. Последният представлява или икореномическа същност, или
икореномическа субстанция. От своя страна икореномическият супсенс е външното предназначение (външно-представеното предназначение) на икореномическия предмет, неговият експлицитен израз. Той е начин на постигане (в
т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икореномическия смисъл.
Икореномическият супсенс е общо понятие за икореномическо явление и
икореномическа суперстанта: икореномическото явление и икореномическата
суперстанта са двете основни разновидности на икореномическия супсенс.
Последният представлява или икореномическо явление, или икореномическа
суперстанта. От това следва, че зависимостта между икореномическия смисъл
и икореномическия супсенс има две разновидности: зависимост между икореномическата същност и икореномическото явление или зависимост между
икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта.
а. Икореномическа същност и икореномическо явление
Икореномическата същност е вътрешната определеност на икореномическия предмет. Икореномическата същност е непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икореномиката, която обаче е
опосредствано изразима (опосредствано видима, открита) посредством икореномическото явление. Икореномическата същност се разкрива чрез икореномическото явление. Икореномическото явление е външната определеност на
икореномическия предмет. Икореномическото явление е непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в икореномиката и наред
с това е опосредствено изразяваща същностната икореномическа определеност. Икореномическото явление е начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икореномическата същност.
Икореномическата същност и икореномическото явление са категории на
определеността на икореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност. Икоре7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата същност се снема в икореномическото явление: икореномическото явление е икореномическата същност в снет вид. В по-общ план икореномическата същност и икореномическото явление могат да образуват многоравнищна икореномика (респ. многоравнищна икореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномическа същност по отношение на следващото равнище и на икореномическо явление по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическата същност и икореномическото явление икореномическата същност играе ролята на определящата
страна, а икореномическот явление – на решаващата страна. Те са намират в
противоречиво единство: макар и по-богато икореномическото явление е явление на икореномическото си същност, а икореномическата същност се изразява от икореномическото си явление. Икореномическото явление е по-богато
от икореномическата същност, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икореномическата същност, на същностните връзки на икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Икореномическите явления са по-динамични
и променливи, докато икореномическата същност образува нещо запазващо се
във всички изменения в икореномическия обект (респ. в икореномическата
система). В крайна сметка обаче икореномическата същност също се променя.
б. Икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта
Икореномическата субстанция е вътрешното същество на икореномическия предмет. Икореномическата субстанция е непосредствено нереализирано (непосредствено невидимо, скрито) същество в икореномиката, което
обаче е опосредствано реализирано (опосредствано видимо, открито) посредством икореномическата суперстанта. Икореномическата субстатнция се разкрива чрез икореномическата суперстанта. Икореномическата суперстанта е
външното същество на икореномическия предмет. Икореномическата суперстанта е непосредствено реализирано (непосредствено видимо, открито) същество в икореномиката и наред с това е опосредствено изразяваща субстанциалното икореномическо същество. Икореномическото явление е начинът
на реализиране на икореномическата субстанция.
Икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта са категории на съществото на икореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическата субстанция се снема в икореномическата суперстанта: икорено8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическата суперстанта е икореномическата субстанция в снет вид. В по-общ
план икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта могат да
образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа
система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята
на икореномическа субстанция по отношение на следващото равнище и на
икореномическа суперстанта по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта икореномическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икореномическата суперстанта – на решаващата страна. Те са
намират в противоречиво единство: макар и по-богата икореномическата суперстанта е суперстанта на икореномическата си субстанция, а икореномическата субстанция се реализира от икореномическата си суперстанта. Икореномическата суперстанта е по-богата от икореномическата субстанция, тъй като
то включва в себе си не само разкриването на икореномическата субстанция,
на субстанциалните връзки връзки на икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на съществото на обекта. Икореномическата суперстанта е по-динамична и променлива, докато икореномическата субстанция образува нещо запазващо се във
всички изменения в икореномическия обект (респ. в икореномическата система). В крайна сметка обаче икореномическата субстанта също се променя.
в. Зависимости между разновидностите на икореномическия смисъл и
на икореномическия супсенс
Между икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта, от
една страна, и икореномическото същност и икореномическото явление, от
друга (в качеството им на разновидности на икореномическия смисъл и на
икореномическия супсенс), съществуват определени зависимости, което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при
тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икореномическата субстанция, така и икореномическото суперстанта (всяка поотделно) могат да имат както същност (като тяхна вътрешна определеност), така и явление (като тяхна външна определеност и
като начин на изразяване на тяхната същност). В този смисъл по отношение на
икореномическата субстанция се конституират (а) субстанциална икореномическа същност* (substantial ecorenomic essence) [същност на икореномическата субстанция; икореномическа ессубстанция* (ecorenomic essubstance)], което е вътрешната определеност на икореномическата субстанция, и
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(б) субстанциално икореномическо явление* (substantial ecorenomic phenomenon) [явление на икореномическата субстанция; икореномическа феносубстанция* (ecorenomic phenosubstance)], което е начинът на изразяване на
същността на икореномическата субстанция. От своя страна, по отношение на
икореномическата суперстанта се конституират (а) суперстантивна икореномическа същност* (superstantive ecorenomic essence) [същност на икореномическата суперстанта; икореномическа ессуперстанта* (ecorenomic essuperstant)], което е вътрешната определеност на икореномическата суперстанта , и
(б) суперстантивно икореномическо явление* (superstantive ecorenomic phenomenon) [явление на икореномическата суперстанта; икореномическа феносуперстанта* (ecorenomic phenosuperstant)], което е външната определеност и
начинът на изразяване на същността на икореномическата суперстанта.
(2) Друг е случаят, когато икореномическата суперстанта на дадена икореномическа субстанция е явление на някакво икореномическа същност, стояща зад икореномическата субстанция. Тогава икореномическата същност изпълнява ролята на икореномическа субстанция, така че тя е същностна икореномическа субстанция* (essential ecomomic substance) (същността като
субстанция), а икореномическото явление изпълнява ролята на икореномическа суперстанта, така че тя е феноменна икореномическа суперстанта* (phenomenal ecorenomic superstant) (явлението като суперстанта).
(3) При определени предпоставки (особено в субстанциалностратифицираните икореномически системи) дадена икореномическа субстанция може на различни равнища да се реализира в различни икореномически
суперстанти, а дадена икореномическа суперстанта може при различни равнища да е суперстанта на различни икореномически субстанции.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗАТ (ecorenomic specidisposate) (ки)
– във:
инцентитален икореномически специдиспозат (вж. центитионален
икореномически специдиспозат);
трансцентитлен икореномически .специдиспозат (вж. центитионален
икореномически специдиспозат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗИТ* (ecorenomic specidisposite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗИТ (ecorenomic specidisposite) (ки)
– във:
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически специдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОТИТ* (ecorenomic specidispotite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИЗАПАС* (ecorenomic specistock) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУБСТАТ* (ecorenomic specisubstatum) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАНТ* (ecorenomic specisustant) (съкратено от икореномически специфант и икореномически сустант), икореномически сустрант, (*) – общо понятие за икономически специсустант и
икотехномически специсустант, които са негови разновидности (то е или
икономически специсустант, или икотехномически специсустант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; общо понятие за икореномически специфант и
икореномически сустант, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икореномическия специсустат (последният в качеството му на
едностепенна икореномическа дуада, в частност на специсустатна едностепенна икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икореномически
тристрант. Тъй като икореномическият специфант е общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, а икореномическият сустант
е общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, икореномическият специсустант е общо понятие за съдържание, форма,
субстанция и суперстанта в икореномиката и затова се покрива с понятието за
икореномически сустрант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАНТ (ecorenomic specisustant) (ки) –
във:
икореномически специсустант;
типичен икореномически специсустант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТ* (ecorenomic specisustate), специсустатна едностепенна икореномическа дуада, (*) – общо понятие за икономически специсустат и икотехномически специсустат, които са негови разновидности (то е или икономически специсустат, или икотехномически специсустат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е специсустатна едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икореномически специфант и икореномически сустант, между
които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Разновидност е на понятието за икореномически тристрат. Всеки икореномически
предмет може да се интерпретира като икореномически специсустат, т.е. като
диалектическо-противоречиво единство на специфант (който е негово диспецифатно състояние) и сустант (който е негово диспецифатно същество). Икореномическият сустант е първичен и определящ по отношение на икореномическия специфант; той едновременно е сустант на икореномическия предмет и
сустант на специфанта на икореномическия предмет. Икореномическият специфант е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия сустант; той
едновременно е специфант на икореномическия предмет и специфант на сустанта на икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТ (ecorenomic specisustate) (ки) –
във:
икореномически специсустат;
типичен икореномически специсустат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТИТ* (ecorenomic specisustatite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ* (ecorenomic specisustite), специсуститна едностепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически специсустит и икотехномически специсустит, които са негови разновидности (то е или икономически специсустит, или икотехномически специсустит, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); единство на икореномическия специфант и икореноми12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия сустант и затова е едностепенна икореномическа монада, в частност –
специсуститна едностепенна икореномическа монада. Тъй като икореномическият специфант е общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, а икореномическият сустант е общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, икореномическият специсустит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият специсустит е разновидност на икореномическия конфант. Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ (ecorenomic specisustite) (ки) – във:
икореномически специсустит;
икореномически специсустит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически специсустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ* (ecorenomic specisustite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), специсуститна едностепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически специсустит и
икотехномически специсустит, които са негови разновидности (то е или икономически специсустит, или икотехномически специсустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномически специфант и
икореномически сустант и затова е едностепенна типична икореномическа
монада, в частност – специсуститна едностепенна типична икореномическа
монада (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Тъй като
икореномическият специфант е общо понятие за икореномическо съдържание
и икореномическа форма, а икореномическият сустант е общо понятие за
икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, икореномическият специсустит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият
специсустит е разновидност на типичния икореномически конфант. Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (ecorenomic specisustificant) (*) – общо понятие за икономически специсустификант и икотехномически специсустификант, които са негови разновидности (то е или икономически специсустификант, или икотехномически специсустификант, но не и
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те
образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; общо понятие за икореномически специфат
(същото като икореномически спецификат) и икореномически сустат (същото
като икореномически сустификат), които са негови разновидности и които
като двойка образуват икореномическия специсустификат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност на специсустификатна двустепенна икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за
икореномически тристратификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАНТ (ecorenomic specisustificant) (ки) – във:
икореномически специсустификант;
типичен икореномически специсустификант (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАТ (ecorenomic specisustificate)
(ки) – във:
типичен икореномически специсустификат (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic specisustifitite), специсустифититна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически специсустифитит и икотехномически специсустифитит, които са негови разновидности
(то е или икономически специсустифитит, или икотехномически специсустифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия специфат и икореномическия сустат (като двойки от икореномическо съдържание и икореномическа форма и от икореномическа субстанция
и икореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икореномическото съдържание и икореномическата субстанция и (2) единството на
икореномическата форма и икореномическата суперстанта] и затова е двустепенна икореномическа монада, в частност специсустифититна двустепенна
икореномическа монада). Икореномическият специсустифитит е разновидност
на икореномическия конфикант. Вж. икореномически сустрататит.

14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ (ecorenomic specisustifitite)
(ки) – във:
икореномически специсустифитит;
икореномически специсустифитит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически специсустифитит (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic specisustifitite)
(като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент),
специсустифититна двустепенна типична икореномическа монада, (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически специсустифитит и икотехномически специсустифитит, които са негови разновидности (то е или икономически специсустифитит, или икотехномически
специсустифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство
на икореномически специфат и икореномически сустат (като двойки от икореномическо съдържание и икореномическа форма и от икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на
икореномическото съдържание и икореномическата субстанция и (2) единството на икореномическата форма и икореномическата суперстанта] и затова е
двустепенна типична икореномическа монада, в частност специсустифититна двустепенна типична икореномическа монада) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Икореномическият специсустифитит е разновидност на типичния икореномически конфикант. Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТАНТ* (ecorenomic specitant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТАТ* (ecorenomic specitate) – вж. релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТИТ* (ecorenomic specitite) – вж. релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТ* (ecorenomic specifant) (*) – общо понятие за икономически специфант и икотехномически специфант, които са
негови разновидности (то е или икономически специфант, или икотехноми15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески специфант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие
за икореномическо съдържание и икореномическа форма, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия специфат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада и същото като икореномически спецификат). Икореномическият специфант е една от разновидностите на икореномическия диспецифант и на икореномическия специсустант. Вж. икореномически специфанти.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТ (ecorenomic specifant) (ки) – във:
икореномически специфант;
типичен икореномически специфант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАТ* (ecorenomic specifate), икореномически спецификат, специфатна двустепенна икореномическа монада, (*) –
общо понятие за икономически специфат и икотехномически специфат, които
са негови разновидности (то е или икономически специфат, или икотехномически специфат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икореномически спецификат, така че е специфатна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномическо съдържание и икореномическа форма, общо понятие за които е икореномическият специфант и между които има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Той е една от разновидностите на икореномическия диспецификант и на икореномическия специсустификант. Всеки икореномически предмет може да се
интерпретира като икореномически специфат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на съдържание (което е негова специфатно вътрешно
състояние) и форма (която е негова специфатно външно състояние). Икореномическото съдържание е първично и определящо по отношение на икореномическата форма; то едновременно е съдържание на икореномическия предмет и
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдържание на формата на икореномическия предмет. Икореномическата
форма е вторична и решаваща по отношение на икореномическото съдържание; тя едновременно е форма на икореномическия предмет и форма на съдържанието на икореномическия предмет. Икореномическата форма е начинът
на същестуването на икореномическото съдържание. Вж. икореномически битериорат и икореномически специфанти.
Дадено икореномическо съдържание може да се опредмети [това е специфичностно икореномическо опредметяване* (specificitical ecorenomic
objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) (вж. икореномическо опредметяване) изобщо] в
една или в повече от една взаимодействащи си икореномически форми от определен тип, като разпределя своя обем между тях (съдържанието и всяка от
формите имат своя измерителна единица). Това е формено опредметяване на
икореномическото съдържание, което показва, че икореномическата форма
непосредствено е съдържателна икореномическа форма, че тя е непосредствена форма на своето съдържание. Когато опредеметяването се извършва в
една форма, то е едноформено специфичностно икореномическо опредметяване* (one-form specificitical ecorenomic objectification), в две форми – двуформено специфичностно икореномическо опредметяване* (two-form
specificitical ecorenomic objectification), в три форми – триформено специфичностно икореномическо опредметяване* (tree-form specificitical
ecorenomic objectification), в повече от три форми – многоформено специфичностно икореномическо опредметяване* (multiform specificitical ecorenomic
objectification). С прехода от съдържанието към формите едно и също по величина (невидимо и намиращо се в дълбочина) икореномическо съдържание се
трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една
по-близки до видимостта икореномически форми. Обратната на специфичностното опредметяване трансформация (като специфичностно разпредметяване
на икореномическите форми в икореномическо съдържание) е специфичностното икореномическо интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic
intensioning) изобщо (вж. икономическото интензиониране)]. То е съдържателно интензиониране на икореномическата форма (респ. форми), което показва, че икореномическото съдържание непосредствено е формено икореномическо съдържание, че то е непосредствено съдържание на своята форма. При
една форма интензионирането е едноформено специфичностно икореномическо интензиониране* (one-form specificitical ecorenomic intensioning), при
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------две форми – двуформено специфичностно икореномическо интензиониране* (two-form specificitical ecorenomic intensioning), при три форми – триформено специфичностно икореномическо интензиониране* (tree-form
specificitical ecorenomic intensioning), при повече от три форми – многоформено специфичностно икореномическо интензиониране* (multiform
specificitical ecorenomic intensioning).
Съдържанието CO на икореномическия предмет е общо съдържание на
формите в границите на икореномическия специфат и затова се означава като
специфатно-общо
икореномическо
съдържание*
(specifatically-total
ecorenomic content) TCO . Функцията, която моделира едноформеното специфичностно икореномическо интензиониране, е
TCO = TCO(FO),

където FO е икореномическата форма. Тя е функция на специфичностното,
значи и на съдържателното интензиониране на икореномическата форма, и наред с това е функция на специфатно-общото съдържание. От нея се извежда
пределното съдържание на икореномическата форма* (marginal content of
the ecorenomic form), която е първата производна
MCO fo (FO) =

∂ TCO(FO)
∂ FO

на функцията на специфатно-общото съдържание.
Функцията, която моделира двуформеното специфичностно икореномическо интензиониране, т.е. функцията на специфатно-общото съдържание
е
TCO = TCO (FO1 , FO 2 ),

където FO1 е първата икореномическа форма, а FO 2 е втората форма (тук
TCO е общо съдържание на първата и втората форма). Тя е функция на специфичностното, значи и на съдържателното интензиониране на икореномическите форми, в т.ч. на съдържателното интензиониране на първата и това на
втората форма. От нея се извеждат пределното съдържание на първата икореномическа форма* (marginal content of the first ecorenomic form)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MCO fo1 (FO1 , FO 2 ) =

∂ TCO (FO1 , FO 2 )
∂ FO1

и пределното съдържание на втората икореномическа форма* (marginal
content of the second ecorenomic form)
MCO fo2 (FO1 , FO 2 ) =

∂ TCO (FO1 , FO 2 )
∂ FO 2

Те са първи частни производни на функцията на специфатно-общото съдържание. Обемът на едно и също икореномическо съдържание може да се прояви в
различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова при непроменена (постоянна) величина на специфатно-общото съдържание съществува заместване между първата и втората форма, като техните изменения са
противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез специфатната крива на безразличието на икореномическото съдържание* (specifatic
indifference curve of the ecorenomic content) ICCO -SPE (фиг. 1).
Количество на втората
икореномическа форма

FO 2
ICCO -SPE

FO1

0

Количество на пэрвата
икореномическа форма
Фиг. 1. Изпъкнала специфатна крива на безразличието на икореномическото съдържание

Функцията на специфатно-общото икореномическо съдържание
TCO = TCO (FO1 , FO 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не се променя с движението на точка по специфатната (спецификатната) крива
на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -SPE . Затова уравнението на кривата ICCO -SPE при дадено постоянно равнище на специфатно-общото
икореномическо съдържание е
TCO (FO1 , FO 2 ) = const

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите форми, имащи посоченото еднакво (постоянно) специфатно-общо икореномическо съдържание
TCO (FO1 , FO 2 ) = const.

С движението на точка по специфатната крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -SPE , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на първата и втората икореномическа форма се променят в противоположна посока като увеличаването на
едната замества намаляването на другата. Положението, че едно и също съдържание може да съответства на различни комбинации на формите обаче не
означава, че при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (d FO1 , d FO 2 )
(т.е. при движение на точка по специфатната крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -SPE ) прирастът на функцията на специфатнообщото икореномическо съдържание е нейният пълен диференциал
d TCO (FO1 , FO 2 ) =
= MCO fo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MCO fo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2

или, което е същото,
d TCO (FO1 , FO 2 ) =
=

∂ TCO (FO1 , FO 2 )
∂ FO1

d FO1 +

∂ TCO (FO1 , FO 2 )
∂ FO 2

d FO 2 .

Когато измененията в количествата на двете икореномически форми се
извършва в рамките на дадена специфатна крива на безразличието на икоре20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическото съдържание, диференциалният прираст на функцията на специфатно-общото съдържание е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двете форми запазва непроменено тяхното специфатно-общо съдържание:
d TCO (FO1 , FO 2 ) =
= MCO fo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MCO fo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като съдържателно-еквивалентно
заместване на икореномическите форми* (contentially-equivalent substitution
of the ecorenomic forms). То е съдържателно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения
на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на специфатно-общото икореномическо съдържание
MCO fo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 и MCO fo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на специфатно-общото съдържание, по отношение на което се конституира специфатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на съдържателноеквивалентното заместване на икореномическите форми* (marginal rate of
the contentially-equivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic forms)
MRCOSfo12 =
=−

d FO 2

=−

d FO1

MCO fo1 (FO1 , FO 2 )

=

MCO fo2 (FO1 , FO 2 )

∂ TCO (FO1 , FO 2 ) ∂ TCO (FO1 , FO 2 )
:
.
∂ FO1
∂ FO 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRCOSfo12 < 0 и е равна на отношението

d FO 2

d FO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MCO fo1 (FO1 , FO 2 )
MCO fo2 (FO1 , FO 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните съдържания на двете форми. Пределната норма MRCOSfo12
показва към определена точка от специфатната крива на безразличието на икореномическото съдържание ICCO -SPE с колко единици трябва да се намали
обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата
форма с една единица, така че тяхното специфатно-общо съдържание да остане постоянна величина.
Функцията на специфатно-общото икореномическо съдържание е
TCO = TCO(FO1 , FO 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическото съдържание на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic content) H (CO) fo12 , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):

H (CO) fo12

 ∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 ) 


,
2


∂ FO1 ∂ FO 2
∂ FO1
= 2
 > 0.
2
∂
∂
TCO
(
FO
,
FO
)
TCO
(
FO
,
FO
)

1
2
1
2 
,


∂ FO 2 ∂ FO1
∂ FO 22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (CO) fo12 елементи
с положителни значения
∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 )
∂ FO12

> 0,

∂ 2 TCO (FO1 , FO 2 )
∂ FO 22

>0

показват, че пределното съдържание на дадена икореномическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващото
пределно съдържание на икореномическата форма* (law of the marginal content increasing of ecorenomic form). Законът за нарастващото пределно съдържание е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на даденото
съдържание при нарастване на равнището на формата. Според този закон с
нарастването на количеството на дадена икореномическа форма (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейното специфатно-общо икореномическо съдържание се увеличава с ускоряващи се тем22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пове, т.е. нейното пределно съдържание нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втората форма,
всяка следваща единица прираст на първата форма изисква изчерпването на
все по-големи порции от съдържанието, както и при постоянно равнище на
първата форма, всяка следваща единица прираст на втората форма също изисква изчерпването на все по-големи порции от съдържането. Законът за нарастващото пределно съдържание на икореномическата форма е валиден за всеки
произволен брой на формите на съдържанието, в т.ч. и при единствена форма.
Принципно положение е, че с разрастването на икореномическата форма тя
става все по-ефективна в представляването на икореномическото си съдържание, което показва че специфичностното икореномическо интензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически специфат* (individual
ecorenomic specifate), фирмен икореномически специфат* (firm ecorenomic
specifate), обществен икореномически специфат* (social ecorenomic
specifate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически специфат* (microecorenomic specifate), мезоикореномически специфат* (mesoecorenomic specifate), макроикореномически специфат* (macroecorenomic specifate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАТ (ecorenomic specifate) (ки) – във:
икореномически специфат;
типичен икореномически специфат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАТ* (ecorenomic specisustificate) (съкратено от икореномически специфат и икореномически сустат),
специсустификатна двустепенна икореномическа дуада, икореномически
сустратат, (*) – общо понятие за икономически специсустификат и икотехномически специсустификат, които са негови разновидности (то е или икономически специсустификат, или икотехномически специсустификат, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те
образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление
към икореномическа същност]; двустепенна икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е специсустификатна двус23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически специфат (същото като икореномически спецификат и от своя
страна съставен от икореномическото съдържание и икореномическата форма) и (б) икореномически сустат (същото като икореномически сустификат и
от своя страна съставен от икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е двустепенна икореномическа монада) (вж.
фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за
група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите
– идентични понятия). В това се качество икореномическият специсустификат
е едносъставна двустепенна икореномическа дуада* (one-complex two-stage
ecorenomic duad) (вж. двустепенна икореномическа дуада), състояща се от четири елемента (съдържание, форма, субстанция и суперстанта), всеки един от
които е едносъставно икореномическо понятие. Наред с това, обаче, икореномическият специсустификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икореномическа дуада* (two-complex one-stage ecorenomic duad) (вж.
едностепенна икореномическа дуада), състояща се от два елемента (специфат
и сустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо
понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Икореномическият специсустификат е разновидност на понятието за икореномически тристратификат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически специсустификат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на сустат (който е негово специсустификатно същество) и специфат (който е негово специсустификатно състояние). Икореномическият сустат е първичен и определящ по отношение на икореномическия
специфат; той едновременно е сустат на икореномическия предмет и сустат на
специфата на икореномическия предмет. Икореномическият специфат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия сустат; той едновременно
е специфат на икореномическия предмет и специфат на сустата на икореномическия предмет. Икореномическият специсустификат се покрива с икореномическия сустратат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща
двустепенна икореномическа дуада (в първия случай като дуада от две двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни дуади).
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сустрант

Икореномич.
сустрат

Икореномически
субстрат

Икореномич. суперстрат

Икореномич. специфант

Икореномич. съдържание

Икореномическа
форма

Икореномически
специфат

Икореномически
сустант

Икореномич. субстанция

Икореномич. су
перстанта

Икореномически
сустат

Икорен. специсустант

Икореномич.
специсустат
Икореномич.
сустратант

Икореномич. субстратат

Икорен.
суперстратат

Икорен. специсустификант

Икорен. специсустификат

Икореном.
сустратат

Фиг. 1. Икореномически специсустификат (специсустификатна двустепенна икореномическа дуада; икореномически сустратат)

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФЕНОМЕН* (ecorenomic speciphenomenon)
– вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФЕНОМЕН (ecorenomic speciphenomenon)
(ки) – във:
типичен икореномически специфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАТ (ecorenomic specificate) (ки) – във:
типичен икореномически спецификат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ* (ecorenomic specifite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически специфит и икотехномически специфит, които са негови разновидности (то е или икономически
специфит, или икотехномически специфит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномическо съдържание (което е вид икореномически институтит) и икореномическа
форма (която е вид икореномически ексститутит), като цялостност на негова
съдържателна вътрешна (скрита) и формална външна (разкрита) страна; специфитна цялостна конституираност (специфитна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на
икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още специфитна единична цялостна икореномическа конституираност* (specifitive
single entire ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическо съдържание и икореномическа форма в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
цялостно състояние на икореномическия предмет. Разновидност е на икореномическия конститутит. В границите на икореномическия специфит икореномическото съдържание и икореномическата форма са относително различни
специфитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия
предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическото съдържание се снема в икореномическата форма: икореномическата
форма е икореномическото съдържание в снет вид. Първопричината на икореномическата форма е скрита в икореномическото съдържание, а икореномическото съдържание [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата
форма [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия специфит са обектният икореномически специфит* (object ecorenomic specifite) (специфитът на икореномическия обект) и системният икореномически специфит* (system
ecorenomic specifite) (специфитът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ (ecorenomic specifite) (ки) – във:
икореномически специфит;
икореномически специфит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически специфит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ* (ecorenomic specifite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически специфит и
икотехномически специфит, които са негови разновидности (то е или икономически специфит, или икотехномически специфит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномическо съдържание (което е вид типичен икореномически
институтит) и икореномическа форма (която е вид типичен икореномически
ексститутит), като цялостност на негова съдържателна вътрешна (скрита) и
формална външна (разкрита) страна; специфитна цялостна конституираност (специфитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност)
на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на
икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още специфитна единична цялостна
типична икореномическа конституираност* (specifitive single entire typical
ecorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическо съдържание и икореномическа форма в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно състояние
на типичния икореномически предмет. Разновидност е на типичния икореномически конститутит. В границите на икореномическия специфит икореномическото съдържание и икореномическата форма са относително различни
специфитни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic
thing). Икореномическото съдържание се снема в икореномическата форма:
икореномическата форма е икореномическота съдържание в снет вид. Първопричината на икореномическата форма е скрита в икореномическото съдържание, а икореномическото съдържание [което е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическата форма [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия специфит са обектният икореномически специфит* (object
ecorenomic specifite) (специфитът на икореномическия обект) и системният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически специфит* (system ecorenomic specifite) (специфитът на
икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (ecorenomic statisubstantite) –
същото като икореномически статит и като икореномически субстантит;
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (ecorenomic statisubstantite)
(ки) – във:
запасов икореномически статисубстантит (същото като запасов икореномически статит и като запасов икореномически субстантит);
изпълнителен икореномически статисубстантит (същото като изпълнителен икореномически статит и като изпълнителен икореномически субстантит);
икореномически статисубстантит (същото като икореномически статит и като икореномически субстантит);
работен икореномически статисубстантит (същото като работен икореномически статит и като работен икореномически субстантит);
субстатен икореномически статисубстантит (същото като субстатен
икореномически статит и като субстатен икореномически субстантит);
сустатантен икореномически статисубстантит (същото като сустатантен икореномически статит и като сустатантен икореномически субстантит);
сустатитен икореномически статисубстантит (същото като сустатитен икореномически статит и като сустатитен икореномически субстантит);
съзидателен икореномически статисубстантит (същото като съзидателен икореномически статит; съзидателен икореномически субстантит);
сътворителен икореномически статисубстантит (същото като сътворителен икореномически статит) и като сътворителен икореномически субстантит);
творчески икореномически статисубстантит (същото като творчески
икореномически статит и като творчески икореномически субстантит);
унисъзидателен икореномически статисубстантит (същото като унисъзидателен икореномически статит и като унисъзидателен икореномически
субстантит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (ecorenomic statite), икореномически субстантит, икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за икорено28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтит и икореномически обтит, които са негови разновидности [то
е или икореномически субтит, или икореномически обтит (според общностния
икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство].
Негов частен случай е статидно-субстантивностният икореномически
ингредиент* (statedly-substantivitical ecorenomic ingredient), какъвто е всеки
икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между
икореномическия субтит и икореномическия обтит, е от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на икореномическия статит, което се
извършва от икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя
страна, икореномическият обтит е общо понятие за икотехномически обтиобективит и икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е
общо понятие за икотехномически субтиобективит и икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се
прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е.
според субстанциална природа на икореномическите предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и
по-специално от гледна точка на отношението, което икореномическият субект има към природата на наблюдавания и оценявания икореномически
предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ (ecorenomic statite) (ки) – във:
запасов икореномически статит;
изпълнителен икореномически статит;
икореномически статит;
работен икореномически статит;
субстатен икореномически статит;
сустатантен икореномически статит;
сустатитен икореномически статит;
съзидателен икореномически статит;
сътворителен икореномически статит;
творчески икореномически статит;
унисъзидателен икореномически статит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТУТ (ecorenomic statute) (ки) – във:
ингредиентен икореномически статут;
общностен икореномически статут.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТОХАСТИТ* (ecorenomic accidite) (производно и
съкратено от accident) (*) – икореномическа случайност, интерпретирана като
икореномически ингредиент; такова положение в икореномическия субстантит, което е обусловено от стечението на външните за икореномическите ингредиенти обстоятелства, за разлика от икореномическия индистит, който е
обусловен от тяхната вътрешна природа; това, което може да бъде и може да
не бъде по отношение на икореномическите ингредиенти, в отличие от икореномическия индистит, който обезателно трябва да се осъществи; общо понятие
за икономически стохастит и икотехномически стохастит, които са негови
разновидности (то е или икономически стохастит, или икотехномически стохастит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика).
Разновидности на икореномическия стохастит са обектният икореномически
стохастит (стохастита при икореномическия обект) и системнният икореномически стохастит (стохастита при икореномическата система). Вж. икореномически закон и икореномическа бифуркация.
Икореномическият стохастит изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икореномическата вераситит (вж. фиг.
1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически стохастит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икореномическия вераситит

Първо. Икореномическият стохастит е външна достижимот* (external
attainability) (външно-присъща достижимост) [или още външна икореномическа достижимост* (external ecorenomic fattainability), което е вид външна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна] на икореномическия пробабитит, така че е външна страна на икореномическия пробабитит, докато икореномическият посибитит е вътрешна
достижимост* (internal attainability) [или още вътрешна икореномическа
достижимост* (internal ecorenomic attainability), която е вид вътрешна страна]
на икореномическия ингредиент, така че икореномическият посибитит е вътршна страна на икореномическия пробабитит. Икореномическият стохастит е
начин на извеждане на икореномическия посибитит [накратко – начин на
икореномическо извеждане* (ecorenomic outgoing mode)], където икореномическият пробабитит се разглежда като диалектическо единство на икореномически посибитит и икореномически стохастит. Икореномическият стохастит е
стохастит на икореномическия ингредиент (и стохастит на посибититта на
икореномическия ингредиент). Икореномическият посибитит и икореномическият стохастит са категории на достижимостта на икореномическия ингредиент* (attainability of the ecorenomic ingredient), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази достижимост. Икореномическият посибитит се снема в икореномическия стохастит: икореномическият
стохастит е икореномическият посибитит в снет вид. Икореномическият стохастит е скрит в икореномическият посибитит, а икореномическият посибитит
[който е първичната (примитивната) и определящата достижимост на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия стохастит [който е
вторичната (производната) и решаващата достижимост икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икореномическият стохастит е и външно изискване* (external
requirement) (външно-присъщо изискване) [или още външно икореномическо
изискване* (external ecorenomic requirement), което е вид външна страна] на
икореномическия ингредиент, така че е външна страна на икореномическия регулатит, докато икореномическият индистит е вътрешно изискване*
(internal requirement) [или още вътрешно икореномическо изискване*
(internal ecorenomic requirement), която е вид вътрешна страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият индистит е вътрешна страна на
икореномическия регулатит. Икореномическият стохастит е начин на изолиране (на сепариране) на икореномическия индистит [накратко – начин на
икореномическо изолиране* (ecorenomic separation mode)], където икореномическият регулатит се разглежда като диалектическо единство на икореномически индистит и икореномически стохастит. Икореномическият стохастит е стохастит на икореномическия ингредиент (и стохастит на индистита на
икореномическия ингредиент). Икореномическият индистит и икореномичес32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кият стохастит са категории на изискването на икореномическия ингредиент* (requirement of the ecorenomic ingredient), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на това изискване. Икореномическият индистит се снема в икореномическия стохастит: икореномическият стохастит е икореномическият индистит в снет вид. Икореномическият стохастит
е скрит в икореномическия индистит, а икореномическият индистит [който е
първичната (примитивната) и определящата регулатит на икореномическия
ингредиент] се разкрива чрез икореномическия стохастит [който е вторичната
(производната) и решаващата регулатит икореномическия ингредиент].
Трето. Икореномическият стохастит е още и външна реализираност*
(external fulfilness) (външно-присъща реализираност) [или още външна икореномическа реализираност* (external ecorenomic fulfilness), което е вид
външна страна] на икореномическия реализитит, така че е външна страна на
икореномическия реализитит, докато икореномическият субстантит е вътрешна реализираност* (internal fulfilness) [или още вътрешна икореномическа реализираност* (internal ecorenomic fulfilness), която е вид вътрешна
страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият субстантит
е вътрешна страна на икореномическия реализитит. Икореномическият стохастит е начин на създаване на икореномическият индистит [накратко –
начин на икореномическо създаване* (ecorenomic creating mode)], където
икореномическият реализитит се разглежда като диалектическо единство
на икореномически субстантит и икореномически стохастит. Икореномическият стохастит е стохастит на икореномическия ингредиент (и стохастит на
субстантита на икореномическия ингредиент). Икореномическият субстантит
и икореномическият стохастит са категории на реализираността на икореномическия ингредиент* (fulfilness of the ecorenomic ingredient), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икореномическият субстантит се снема в икореномическия стохастит:
икореномическият стохастит е икореномическият субстантит в снет вид. Икореномическият стохастит е скрит в икореномическия субстантит, а икореномическият субстантит [който е първичната (примитивната) и определящата
реализираност на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия стохастит [който е вторичната (производната) и решаващата реализираност икореномическия ингредиент].
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия стохастит са (1) икореномическият квалистохастит* (ecorenomic
qualiaccidite) [същото като случаен икореномически квалиингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(stochastic (accidental) ecorenomic qualiingredient)] [респ. случайно икореномическо квалиучастие* (stochastic (accidental) ecorenomic qualiparticipation)] и (2)
икореномическият квантистохастит* (ecorenomic quantiaccidite) [същото
като случаен икореномически квантиингредиент* (stochastic (accidental)
ecorenomic quantiingredient)] [респ. случайно икореномическо квантиучастие* (stochastic (accidental) ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтистохастит* (ecorenomic subtiaccidite) [същото като случаен икореномически субтиингредиент* (stochastic (accidental)
ecorenomic subtiingredient)] [респ. случайно икореномическо субтиучастие*
(stochastic (accidental) ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият
субтиквалистохастит* (ecorenomic subtiqualiaccidite) и икореномическият
субтиквантистохастит* (ecorenomic subtiquantiaccidite)] и (2) икореномическият обтистохастит* (ecorenomic obtiaccidite) [същото като случаен
икореномически обтиингредиент* (stochastic (accidental) ecorenomic
obtiingredient)] [респ. случайно икореномическо обтиучастие* (stochastic
(accidental) ecorenomic obtiparticipation)] {в т.ч. (а) икореномическият обтикваливераситит* (ecorenomic obtiqualiveracitite) [в т.ч. икореномическият
обтиквалистохастит* (ecorenomic obtiqualiaccidite) и икореномическият
обтиквантистохастит* (ecorenomic obtiquantiaccidite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия стохастит са:
(1) трансцентитален икореномически стохастит* (transcentital
ecorenomic accidite) [същото като случаен трансцентитален икореномически ингредиент* (stochastic (accidental) transcentital ecorenomic ingredient)]
[респ. случайно трансцентитално икореномическо участие* (stochastic
(accidental) transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален
икореномически квалистохастит* (transcentital ecorenomic qualiaccidite)
[към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалистохастит* (transcentital ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалистохастит* (transcentital ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) трансцентитален икореномически квантистохастит*
(transcentital ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквантистохастит* (transcentital ecorenomic
subtiquantiaccidite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантистохастит* (transcentital ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) инцентитален икореномически стохастит* (incentital ecorenomic
accidite) [същото като случаен инцентитален икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) incentital ecorenomic ingredient)] [респ. случайно инцентитално икореномическо участие* (stochastic (accidental) incentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалистохастит* (incentital ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) инцентитален икореномически субтиквалистохастит* (incentital ecorenomic
subtiqualiaccidite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалистохастит* (incentital ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) инцентитален икореномически квантистохастит* (incentital ecorenomic quantiaccidite) [към която
се числят (α) инцентитален икореномически субтиквантистохастит*
(incentital ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) инцентитален икореномически
обтиквантистохастит* (incentital ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(3) центитален икореномически стохастит* (centital ecorenomic accidite) [същото като случаен центитален икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) centital ecorenomic ingredient)] [респ. случайно центитално икореномическо участие* (stochastic (accidental) centital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) центитален икореномически квалистохастит*
(centital ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалистохастит* (centital ecorenomic subtiqualiaccidite) и
(β) центитален икореномически обтиквалистохастит* (centital ecorenomic
obtiqualiaccidite)] и (б) центитален икореномически квантистохастит*
(centital ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантистохастит* (centital ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) центитален икореномически обтиквантистохастит* (centital
ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(4) уницентитален икореномически стохастит* (unicentital ecorenomic
accidite) [същото като случаен уницентитален икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. случайно уницентитално икореномическо участие* (stochastic (accidental) unicentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалистохастит* (unicentital ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) уницентитален
икореномически
субтиквалистохастит*
(unicentital
ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалистохастит* (unicentital ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) уницентита(unicentital
ecorenomic
лен
икореномически
квантистохастит*
quantiaccidite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиквантистохастит* (unicentital ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) уницентитален
икореномически
обтиквантистохастит*
(unicentital
ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия стохастит са:
(1) унисъзидателен икореномически стохастит* (unimaking ecorenomic
accidite) [същото като случаен унисъзидателен икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. случайно унисъзидателно икореномическо участие* (stochastic (accidental) unimaking
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалистохастит* (unimaking ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икореномически
субтиквалистохастит*
(unimaking
ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквалистохастит* (unimaking ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантистохастит* (unimaking ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантистохастит* (unimaking ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантистохастит* (unimaking ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(2) съзидателен икореномически стохастит* (making ecorenomic
accidite) [същото като случаен съзидателен икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) making ecorenomic ingredient)] [респ. случайно съзидателно икореномическо участие* (stochastic (accidental) making ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалистохастит*
(making ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалистохастит* (making ecorenomic subtiqualiaccidite) и
(β) съзидателен икореномически обтиквалистохастит* (making ecorenomic
obtiqualiaccidite)] и (б) съзидателен икореномически квантистохастит*
(making ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантистохастит* (making ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантистохастит* (making
ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(3) изпълнителен икореномически стохастит* (implementationary
ecorenomic accidite) [същото като случаен изпълнителен икореномически ингредиент* (stochastic (accidental) implementationary ecorenomic ingredient)]
[респ. случайно изпълнително икореномическо участие* (stochastic
(accidental) implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълните36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен икореномически квалистохастит* (implementationary ecorenomic
qualiaccidite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалистохастит* (implementationary ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β)
изпълнителен икореномически обтиквалистохастит* (implementationary
ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) изпълнителен икореномически квантистохастит* (implementationary ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят
(α) изпълнителен икореномически субтиквантистохастит* (implementationary ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) изпълнителен икореномически
обтиквантистохастит* (implementationary ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(4) творчески икореномически стохастит* (creative ecorenomic accidite)
[същото като случаен творчески икореномически ингредиент* (stochastic
(accidental) creative ecorenomic ingredient)] [респ. случайно творческо икореномическо участие* (stochastic (accidental) creative ecorenomic participation)]
{в т.ч. (а) творчески икореномически квалистохастит* (creative ecorenomic
qualiaccidite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалистохастит* (creative ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) творчески икореномически обтиквалистохастит* (creative ecorenomic obtiqualiaccidite)] и
(б) творчески икореномически квантистохастит* (creative ecorenomic
quantiaccidite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантистохастит* (creative ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) творчески
икореномически обтиквантистохастит* (creative ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(5) работен икореномически стохастит* (working ecorenomic accidite)
[същото като случаен работен икореномически ингредиент* (stochastic
(accidental) working ecorenomic ingredient)] [респ. случайно работно икореномическо участие* (stochastic (accidental) working ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) работен икореномически квалистохастит* (working ecorenomic
qualiaccidite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквалистохастит* (working ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) работен икореномически обтиквалистохастит* (working ecorenomic obtiqualiaccidite)] и
(б) работен икореномически квантистохастит* (working ecorenomic
quantiaccidite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквантистохастит* (working ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) работен икореномически обтиквантистохастит* (working ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(6) сътворителен икореномически стохастит* (performing ecorenomic
accidite) [същото като случаен сътворителен икореномически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(stochastic (accidental) performing ecorenomic ingredient)] [респ. случайно сътворително икореномическо участие* (stochastic (accidental) performing
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалистохастит* (performing ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α)
сътворителен икореномически субтиквалистохастит* (performing
ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалистохастит* (performing ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) сътворителен
икореномически квантистохастит* (performing ecorenomic quantiaccidite)
[към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквантистохастит* (performing ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантистохастит* (performing ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия стохастит са:
(1) усвояван икореномически стохастит* (assimilated ecorenomic
accidite) [същото като случаен усвояван икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. случайно усвоявано икореномическо участие* (stochastic (accidental) assimilated ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) усвояван икореномически квалистохастит*
(assimilated ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалистохастит* (assimilated ecorenomic subtiqualiaccidite)
и (β) усвояван икореномически обтиквалистохастит* (assimilated
ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) усвояван икореномически квантистохастит* (assimilated ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) усвояван
икореномически субтиквантистохастит* (assimilated ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) усвояван икореномически обтиквантистохастит* (assimilated ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(2) създаван икореномически стохастит* (gived ecorenomic accidite)
[същото като случаен създаван икореномически ингредиент* (stochastic
(accidental) gived ecorenomic ingredient)] [респ. случайно създавано икореномическо участие* (stochastic (accidental) gived ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) създаван икореномически квалистохастит* (gived ecorenomic
qualiaccidite) [към която се числят (α) създаван икореномически субтиквалистохастит* (gived ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) създаван икореномически обтиквалистохастит* (gived ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б)
създаван икореномически квантистохастит* (gived ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) създаван икореномически субтиквантистохас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (gived ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) създаван икореномически
обтиквантистохастит* (gived ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия стохастит са:
(1) сустатитен икореномически стохастит* (sustatitic ecorenomic
accidite) [същото като случаен сустатитен икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. случайно сустатитно икореномическо участие* (stochastic (accidental) sustatitic ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалистохастит*
(sustatitic ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалистохастит* (sustatitic ecorenomic subtiqualiaccidite)
и (β) сустатитен икореномически обтиквалистохастит* (sustatitic
ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) сустатитен икореномически квантистохастит* (sustatitic ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквантистохастит* (sustatitic ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантистохастит*
(sustatitic ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(2) субстатен икореномически стохастит* (substatum ecorenomic
accidite) [същото като случаен субстатен икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) substatum ecorenomic ingredient)] [респ. случайно субстатно икореномическо участие* (stochastic (accidental) substatum ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически квалистохастит*
(substatum ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалистохастит* (substatum ecorenomic subtiqualiaccidite)
и (β) субстатен икореномически обтиквалистохастит* (substatum
ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) субстатен икореномически квантистохастит* (substatum ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантистохастит* (substatum ecorenomic
subtiquantiaccidite) и (β) субстатен икореномически обтиквантистохастит* (substatum ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(3) запасов икореномически стохастит* (stock ecorenomic accidite) [същото като случаен запасов икореномически ингредиент* (stochastic
(accidental) stock ecorenomic ingredient)] [респ. случайно запасово икореномическо участие* (stochastic (accidental) stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
запасов икореномически квалистохастит* (stock ecorenomic qualiaccidite)
[към която се числят (α) запасов икореномически субтиквалистохастит*
(stock ecorenomic subtiqualiaccidite) и (β) запасов икореномически обтиква39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------листохастит* (stock ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) запасов икореномически квантистохастит* (stock ecorenomic quantiaccidite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантистохастит* (stock ecorenomic
subtiquantiaccidite) и (β) запасов икореномически обтиквантистохастит*
(stock ecorenomic obtiquantiaccidite)]};
(4) сустатантен икореномически стохастит* (sustatantal ecorenomic
accidite) [същото като случаен сустатантен икореномически ингредиент*
(stochastic (accidental) sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. случайно сустатантно икореномическо участие* (stochastic (accidental) sustatantal
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалистохастит* (sustatantal ecorenomic qualiaccidite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквалистохастит* (sustatantal ecorenomic
subtiqualiaccidite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалистохастит* (sustatantal ecorenomic obtiqualiaccidite)] и (б) сустатантен икореномически квантистохастит* (sustatantal ecorenomic quantiaccidite) [към която
се числят (α) сустатантен икореномически субтиквантистохастит*
(sustatantal ecorenomic subtiquantiaccidite) и (β) сустатантен икореномически
обтиквантистохастит* (sustatantal ecorenomic obtiquantiaccidite)]}.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
икореномически стохастит се конституират още и съответстващите на последния понятия за консуматорска стохастит* (consumptionary accidite),
стопанска стохастит* (protoecorenomic accidite), пазарно-икореномически
стохастит*
(marketly-ecorenomic
accidite)
и
финансово-пазарноикореномическиа стохастит* (financially-marketly-ecorenomic accidite). Общо за всички тях е понятието за поддържащ стохастит* (sustenance
/sustaining/ accidite) (за стохастит при поддържането).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ (ecorenomic subexoingredients) (ки) – във:
дерелевантни диалектически икореномически субексоингредиенти
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
диалектически икореномически субексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
релевантни диалектически икореномически субексоингредиенти (вж.
релевантен диалектически икореномически ексоингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОПРЕДМЕТ* (ecorenomic subthing) – вж.
[1] дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент, [2] диалектически икореномически ексоингредиент и [3] релевантен диалектически
икореномически ексоингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКТ (ecorenomic subject) (*) – общо понятие за
икономически субект и икотехномически субект, които са негови разновидности (то е или икономически субект, или икотехномически субект, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); такава субективна интерпретация
на икономическата единица, която акцентира върху нейната способност (посочва нейното свойство) (1) да осъзнава съществуването на икореномическата действителност, както и своето собствено съществуване, (2) да осъзнава
своето участие в икореномическото възпроизводство и да има определен икореномически интерес от това участие, (3) да прави икореномическа оценка на
заобикалящата я действителност с цел постигането на своя икореномически
интерес. Икореномическият субект е икореномическо-осъзната икореномическа единица (той има осъзнато икореномическо отношение към действителността). В повечето случаи той има преднамерено икореномическо поведение,
т.е. поведение, което логически-предхождащо е съобразено с неговия икореномически интерес. Освен това, икореномическият субект е икореномическосубективна икореномическа единица* (ecorenomically-subjective ecorenomic
participant).
Икореномическият субект е по-широко понятие от икореномическия индивид; последният е индивидуален икореномически субект (individual
ecorenomic subject). Затова всеки икореномически индивид е икореномически
субект, но не всеки икореномически субект е икореномически индивид. В този
смисъл множеството на икореномическите индивиди е подмножество на множеството на икореномическите субекти. Останалите са неиндивидуални икореномически субекти (non-individual ecorenomic subjects). Механизмът, чрез
който осъзнатостта на икореномическия индивид (на индивидуалния икореномически субект) се трансформира в осъзнатост на неиндивидуалния икореномически субект, обаче, не се обсъжда в настоящата енциклопедия (защото
проблемът за колективното съзнание е извън нейния предмет).
По определение всеки икореномически субект е субстантивностен икореномически субект* (substantivitical ecorenomic subject), т.е. общностна икономическа единица, която проявява някаква субстантивност към икореномическите предмети (интерпретира ги като субстанция с определени свойства).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субективностният икореномически субект е общо понятие за (1) субективностен икореномически субект* (subjectivitical ecorenomic subject) (същото
като субективностен икономически субект), т.е. общностна икономическа
единица, която проявява субективност към икономическите предмети, и (2)
обективностен икореномически субект* (objectivitical ecorenomic subject)
(същото като обективностен икотехномически субект), т.е. общностна икономическа единица, която проявява обективност към икотехномическите
предмети (посоченото различие произтича от субстантивностната икореномическа ингредиентност). Това означава, че субектът дава на икореномическите ингредиенти (в т.ч. на икономическите ингредиенти и на икотехномическите ингредиенти) такава икореномическа оценка (в т.ч. икономическа
оценка и икотехномическа оценка), която според субективното му икореномическо виждане (в т.ч. икономическо и икотехномическо) съответства на неговия икореномически интерес (в т.ч. икономически интерес и икотехномически интерес). Той субстантивира (в т.ч. субективизира и обективизира) икореномическите ингредиенти и затова по определение (и от субстантивностна
гледна точка) те са субстантивностни икореномически ингредиенти* (substantivitical ecorenomic ingredients) [в т.ч. субективнстни икореномически
ингредиенти* (subjectivitical ecorenomic ingredients) (същото като субективностни икономически ингредиенти) и обективностни икореномически ингредиенти* (objectivitical ecorenomic ingredients) (същото като обективностни икотехномически ингредиенти)]. Ето защо икореномическата оценка е
субстантивностна икореномическа оценка* (substantivitical ecorenomic appraisement) [в т.ч. субективностна икореномическа оценка* (subjectivitical
ecorenomic appraisement) (същото като субективностна икономическа оценка) и обективностна икореномическа оценка* (objectivitical ecorenomic
appraisement) (същото като обективностна икотехномическа оценка)]. Вж.
табл.1 е и табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия субект според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут
Икореномически субект
(статидносубстантивностен
икореномически субект)

Икономически субект
(статидно-субективностен
икореномически субект)

Икотехномически субект
(статидно-обективностен
икореномически субект)

Обективен
икореномически субект
(обективносубстантивностен
икореномически субект)

Обективно-субективностен
икономически субект =
= субектностен
икономически субект

Обективно-обективностен
икотехномически субект =
= обектностен
икотехномически субект

Субективен
икореномически субект
(субективносубстантивностен
икореномически субект)

Субективно-субективностен
икономически субект =
= субективистичен
икономически субект

Субективно-обективностен
икотехномически субект =
= обективистичен
икотехномически субект
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на икореномическия ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут
Икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субстантит;
икореномически
статит)

Икономически
ингредиент
(статидносубективностен
икореномически
ингредиент)
(икономически
субективит;
икономически
статисубективит)

Икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
икореномически
ингредиент)
(икотехномически
обективит;
икотехномически
статиобективит)

Обективен
икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
обтисубстантит;
икореномически
обтит)

Обективносубективностен
икономически
ингредиент =
= субектностен
икономически
ингредиент
(икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
икотехномически
ингредиент =
= обектностен
икотехномически
ингредиент
(икотехномически
обтиобективит)

Субективен
икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субтисубстантит;
икореномически
субтит)

Субективносубективностен
икономически
ингредиент =
= субективистичен
икономически
ингредиент
(икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
икономически
ингредиент
(икотехномически
субтиобективит)

Субстантивностното икореномическо виждане, респ. субстантивностната
икореномическа оценка, обаче, може да бъде експонирана в различни икореномически проекции (т.е. според начина, по който се реализира общностният
икореномически статут на икореномическия субект). От ключово значение са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------две проекции. Първата проекция е субективна проекция, при която субстантивностната оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешноконституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана субстантивностна оценка или още субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективносубтантивностна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical
ecorenomic appraisement) [на която отговаря субективно-субстантивностен
икореномически
ингредиент*
(subjectively-substantivitical
ecorenomic
ingredient), който е субективно-изискван субстантивностен ингредиент
или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен
ингредиент]. В този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен икореномически ингредиент). Разновидности на тези понятия са: (1) субективно-субективностна
икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка* (subjectivistical
economic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностен икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical economic ingredient), което
е същото като субективистичен икономически ингредиент* (subjectivistical
economic ingredient)]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен икономически ингредиент); (2) субективно-обективностна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical ecotechnomic appraisement), което е същото като
обективистична икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-обективностен икотехномически
ингредиент* (subjectively-objectivitical ecotechnomic ingredient), което е същото като обективистичен икотехномически ингредиент* (objectivistical
ecotechnomic ingredient)]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна
икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен икотехномически ингредиент).
Втората проекция е обективна проекция, при която субстантивностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен
критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е
45

1874

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективно-изисквана сустанктивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективносубстантивностна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical
ecorenomic appraisement) [на която отговаря обективно-субтантивностен
икореномически ингредиент* (objectively-substantivitical ecorenomic ingredient), който е обективно-изискван субстантивностен ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна икореномическа оценка (респ. опосредствено-субективностен икореномически ингредиент).
Разновидности на тези понятия са: (1) обективно-субективностна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субектностна икономическа оценка* (subjectiveneous economic
appraisement) [на която отговаря обективно-субективностен икономически
ингредиент* (objectively-subjectivitical economic ingredient), което е същото
като субектностен икономически ингредиент* (subjectiveneous economic
ingredient)]; в този смисъл тя е опосредствено-субективностна икономическа
оценка (респ. опосредствено-субективностен икономически ингредиент); (2)
обективно-обективностна
икотехномическа
оценка*
(objectivelyobjectivitical ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна
икотехномическа оценка* (objectiveneous ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективно-обективностен икотехномически ингредиент*
(objectively-objectivitical ecotechnomic ingredient), което е същото като обектностен икотехномически ингредиент* (objectiveneous ecotechnomic ingredient)]; в този смисъл тя е опосредствено-обективностна икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен икотехномически ингредиент).
Общо понятие за субективно-субективностната икономическа оценка и
обективно-субективностната икономическа оценка е понятието за статидносубективностна икореномическа оценка* (stated-subjectivitical ecorenomic
appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква субективностна
проекция), респ. общо понятие за субективно-субективностния икономически
ингредиент и обективно-субективностния икономически ингредиент е понятието за статидно-субективностен икореномически ингредиент* (statedsubjectivitical ecorenomic ingredient) (което означава, че той е установен чрез
някаква субективностна проекция). В този смисъл всяка субективностна икореномическа оценка (и всяка икореномическа оценка изобщо) по определение
е статидна икореномическа оценка (респ. всеки субективностен икореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент (и всеки икореномически ингредиент изобщо) по определение е статиден икореномически ингредиент).
Общо понятие за субективно-обективностната икотехномическа оценка и
обективно-обективностната икотехномическа оценка е понятието за статидно-обективностна икореномическа оценка* (stated-objectivitical ecorenomic appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква обективностна проекция), респ. общо понятие за субективно-обективностния икотехномически ингредиент и обективно-обективностния икотехномически ингредиент е понятието за статидно-обективностен икореномически ингредиент* (stated-objectivitical ecorenomic ingredient) (което означава, че той е установен чрез някаква обективностна проекция). В този смисъл всяка обективностна икотехномическа оценка (и всяка икотехномическа оценка изобщо) по определение е статидна икотехномическа оценка (респ. всеки обективностен
икотехномически ингредиент (и всеки икотехномически ингредиент изобщо)
по определение е статиден икотехномически ингредиент).
От своя страна субстантивностният икореномически субект*
(substantivitical ecorenomic subject) е общо понятие за (1) за субективносубстан-тивностен иконореномически субект* (subjectively-substantivitical
ecorenomic subject) и (2) обективно-субстантивностен иконореномически
субект* (objectively-substantivitical ecorenomic subject). В съответствие с това:
(а) субстантивностната икореномическа оценка* (substantivitical ecorenomic appraisement)) е общо понятие за (1) за субективно-субстантивностна
иконореномическа оценка* (subjectively-substantivitical ecorenomic appraisement) и (2) обективно-субстантивностна иконореномическа оценка*
(objectively-substantivitical ecorenomic appraisement); и (б) субстантивностният икореномически ингредиент* (substantivitical ecorenomic ingredient) е
общо понятие за (1) за субективно-субстантивностен иконореномически
ингредиент* (subjectively-substantivitical ecorenomic ingredient) и (2) обективно-субстантивностен иконореномически ингредиент* (objectively-substantivitical ecorenomic ingredient).
Тъй като в общия случай всяка икореномическа единица може да бъде и
икореномически субект, класификацията на икореномическите субекти се основава върху класификацията на икономическите единици (вж. икономическа
единица). Затова разновидности на икореномическите субекти са: производствен икореномически субект (production ecorenomic subject), разменен икореномически субект (exchange ecorenomic subject), разпределителен икореномически субект (distribution ecorenomic subject) и потребителен икореноми47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субект (consumption ecorenomic subject); отделен икореномически субект* (single ecorenomic subject) [към който се числят индивидуалният икореномически субект (individual ecorenomic subject), фирменият икореномически субект (firm ecorenomic subject), институционално-дефинираният отраслов икореномически субект (branch ecorenomic subject)], секторен икореномически субект* (sector ecorenomic subject) [към който се числи и комплексният икореномически субект (complex ecorenomic subject)] и обществен
икореномически субект (social ecorenomic subject); съвкупен икореномически
субект* (joint ecorenomic subject) и съвкупностен икореномически субект*
(totalitic ecorenomic subject); еднороден икореномически субект* (homogeneous ecorenomic subject), разнороден икореномически субект* (heterogeneous
ecorenomic subject) и всеобщ икореномически субект* (general ecorenomic
subject); частен икореномически субект* (partiqular ecorenomic subject),
групов икореномически субект* (group ecorenomic subject) и всеобхватен
икореномически субект* (comprehensive ecorenomic subject); микроикореномически субект (microecorenomic subject), мезоикореномически субект (mesoecorenomic subject) и макроикореномически субект (macroecorenomic subject); агрегатен икореномически субект* (aggregate
ecorenomic subject) и множествен икореномически субект* (plural
ecorenomic subject); общ икореномически субект (total ecorenomic subject) и
мрежест икореномически субект (reticulated ecorenomic subject); пазарен
икореномически субект (market ecorenomic subject) и непазарен икореномически субект (non-market ecorenomic subject).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (ecorenomic subingredient) (ки) –
във:
дерелевантни диалектически икореномически субингредиенти (вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
дерелевантни типичен диалектически икореномически субингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
диалектически икореномически субингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент);
релевантни диалектически икореномически субингредиенти (вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент);
релевантни типични диалектически икореномически субингредиенти
(вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен диалектически икореномически субингредиент (вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБПРЕДМЕТ* (ecorenomic subthing) – вж. [1] дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, [2] диалектически
икореномически ингредиент, [3] релевантен диалектически икореномически
ингредиент, [4] дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент, [5] типичен диалектически икореномически ингредиент и [6] релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент,
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСАКТИВ* (ecorenomic subsasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОЗИТ* (ecorenomic subsdisposite) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОЗИТ (ecorenomic subsdisposite) (ки) –
във:
икореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОТИТ* (ecorenomic subsdispotite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСКОНТИВ* (ecorenomic subsconassets) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИТИТ* (ecorenomic subsspecitite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ* (ecorenomic subsspecifite) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (ecorenomic subsspecifite) (ки) –
във:
икореномически субсспецифит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически субсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ (I)* (ecorenomic substantite), икореномически статит, икореномически статисубстантит, икореномическо
участие, (*) – общо понятие за икономически субективит и икотехномически
обективит, които са негови разновидности [то е или икономически субективит, или икотехномически обективит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство].
Негов частен случай е статидно-субстантивностният икореномически
ингредиент* (statedly-substantivitical ecorenomic ingredient), какъвто е всеки
икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между
икономическия субективит и икотехномическия обективит, е според тяхната
субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е.
според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което икореномическият субект има към природата на наблюдавания и
оценявания икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, икотехномическият
обективит е общо понятие за икотехномически обтиобективит и икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за
икономически обтисубективит и икономически субтисубективит (вътре
във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на икореномическия субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на икореномическия субстантит, което се извършва от икореномическия субект). Вж. икореномически
субект.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ (II)* (ecorenomic substantite) (производно и съкратено от substantiality) (*) – икореномическа действителност, интерпретирана като икореномически ингредиент; икореномическо битие, икореномическа реалност в цялото многообразие на нейните връзки, страни, отношения, в цялата й конкретност; общо понятие за икономически субстантит и
икотехномически субстантит, които са негови разновидности (то е или икономически субстантит, или икотехномически субстантит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Разкрива се като съвкупност
от реално съществуващи икореномически ингредиенти, разбирана в нейното
(на съвкупността и на съставящите я икореномически ингредиенти) самораз50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------витие и в нейната конкретна икореномическа същност. Тя може да бъде както
обективен икореномически субстантит (objective ecorenomic reality) (вън и
независимо от човешкото съзнание), така и субективен икореномически субстантит (subjective ecorenomic reality), която е отражението на обективния
икореномически субстантит в човешкото съзнание. Разновидности на икореномическият субстантит са обектният икореномически субстантит (субстантит при икореномическия обект) и системният икореномически субстантит (субстантит при икореномическата система). Обектният икореномически субстантит е обективният икореномически субстантит, разглеждана във
взаимоотношението й със субективния. Системният икореномически субстантит е част от субективния, той е отражение (вж. икономическо отражение) на
обективния икореномически субстантит в човешкото съзнание, което (отражение) притежава определени системообразуващи икореномически свойства. Вж.
икореномически посибитит и икореномически субстантит.
Икореномическият субстантит изпълнява три важни функции при характеризирането и верифицирането на икореномическия вераситит (вж. фиг.
1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически субстантит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икореномическия вераситит

Първо. Икореномическият субстантит е външна сигурност (надеждност)* (external reliability) (външно-присъща сигурност (надеждност)) [или
още външна икореномическа сигурност (надеждност)* (external ecorenomic
52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------reliability), която е вид външна страна] на икореномическия ингредиент, така
че е външна страна на икореномическия релиабитит, докато икореномическият индистит е вътрешна сигурност (надеждност)* (internal reliability) [или
още вътрешна икореномическа сигурност (надеждност)* (internal
ecorenomic reliability), която е вид вътрешна страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият индистит е вътрешна страна на икореномическия релиабитит. Икореномическият субстантит е начин на потвърждаване на икореномическият индистит [накратко – начин на икореномическо потвърждаване* (ecorenomic substantiation mode)], където икореномическият релиабитит се разглежда като диалектическо единство на икореномически индистит и икореномически субстантит. Икореномическият субстантит
е субстантит на икореномическия ингредиент (и субстантит на индиститта на
икореномическия ингредиент). Икореномическият индистит и икореномическият субстантит са категории на сигурността (надеждността) на икореномическия ингредиент* (reliability of the ecorenomic ingredient), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази сигурност
(надеждност). Икореномическият индистит се снема в икореномическия субстантит: икореномическият субстантит е икореномическия индистит в снет вид.
Икореномическият субстантит е скрит в икореномическия индистит, а икореномическият индистит [който е първичната (примитивната) и определящата
сигурност (надеждност) на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез
икореномическия субстантит [който е вторичната (производната) и решаващата сигурност (надеждност) на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Второ. Икореномическият субстантит е и външна реализуемост*
(external realizability) (външно-присъща реализуемост) [или още външна икореномическа реализуемост* (external ecorenomic realizability), която е вид
външна страна] на икореномическия ингредиент, така че е външна страна на
икореномическия феазитит, докато икореномическият посибитит е вътрешна реализуемост* (internal realizability) [или още вътрешна икореномическа
реализуемост* (internal ecorenomic realizability), която е вид вътрешна страна]
на икореномическия ингредиент, така че икореномическият посибитит е
вътрешна страна на икореномическия феазитит. Икореномическият субстантит
е начин на верифициране на икореномическия посибитит [накратко –
начин на икореномическо верифициране* (ecorenomic verification mode)],
където икореномическият феазитит се разглежда като диалектическо
единство на икореномически посибитит и икореномически субстантит.
Икореномическият субстантит е субстантит на икореномическия ингредиент
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстантит е субстантит на икореномическия ингредиент (и субстантит на посибититта на икореномическия ингредиент). Икореномическият посибитит и
икореномическият субстантит са категории на реализуемостта на икореномическия ингредиент* (realizability of the ecorenomic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализуемост. Икореномическият посибитит се снема в икореномическия субстантит:
икореномическият субстантит е икореномическия посибитит в снет вид. Икореномическият субстантит е скрит в икореномическият посибитит, а икореномическият посибитит [който е първичната (примитивната) и определящата реализуемост на икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия субстантит [който е вторичната (производната) и решаващата реализуемост на икореномическия ингредиент].
Трето. Икореномическият субстантит е още и вътрешна реализираност* (internal fulfilness) (вътрешно-присъща реализираност) [или още вътрешна икореномическа реализираност* (internal ecorenomic fulfilness), което
е вид вътрешна страна] на икореномическия реализитит, така че е вътрешна
страна на икореномическия реализитит, докато икореномическият стохастит е външна реализираност* (external fulfilness) [или още външна икореномическа реализираност* (external ecorenomic fulfilness), която е вид външна страна] на икореномическия ингредиент, така че икореномическият стохастит е външна страна на икореномическия реализитит и е начин на създаване
на икореномическия индистит [накратко – начин на икореномическо създаване* (ecorenomic creating mode)], където икореномическият реализитит
се разглежда като диалектическо единство на икореномически субстантит и
икореномически стохастит. Икореномическият субстантит е субстантит на
икореномическия ингредиент (и субстантит на стохастита на икореномическия
ингредиент). Икореномическият субстантит и икореномическият стохастит са
категории на реализираността на икореномическия ингредиент* (fulfilness
of the ecorenomic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икореномическият субстантит се снема в икореномическия стохастит: икореномическият стохастит е
икореномическия субстантит в снет вид. Икореномическият стохастит е скрит
в икореномическия субстантит, а икореномическият субстантит [който е първичната (примитивната) и определящата реализираност на икореномическия
ингредиент] се разкрива чрез икореномическия стохастит [който е вторичната
(производната) и решаващата реализираност икореномическия ингредиент].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия субстантит са (1) икореномическият квалисубстантит*
(ecorenomic qualisubstantite) [същото като действителен икореномически
квалиингредиент* (substantial ecorenomic qualiingredient)] [респ. действително икореномическо квалиучастие* (substantial ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантисубстантит* (ecorenomic quantisubstantite) [същото като действителен икореномически квантиингредиент*
(substantial ecorenomic quantiingredient)] [респ. действително икореномическо
квантиучастие* (substantial ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтисубстантит* (ecorenomic subtisubstantite) [същото
като действителен икореномически субтиингредиент* (substantial
ecorenomic subtiingredient)] [респ. действително икореномическо субтиучастие* (substantial ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият
субтиквалисубстантит* (ecorenomic subtiqualisubstantite) и икореномическият субтиквантисубстантит* (ecorenomic subtiquantisubstantite)] и (2)
икореномическият обтисубстантит* (ecorenomic obtisubstantite) [същото
като действителен икореномически обтиингредиент* (substantial
ecorenomic obtiingredient)] [респ. действително икореномическо обтиучастие* (substantial ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалисубстантит* (ecorenomic obtiqualisubstantite) и икореномическият
обтиквантисубстантит* (ecorenomic obtiquantisubstantite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия субстантит са:
(1) трансцентитален икореномически субстантит* (transcentital
ecorenomic substantite) [същото като действителен трансцентитален икореномически ингредиент* (substantial transcentital ecorenomic ingredient)]
[респ. действително трансцентитално икореномическо участие*
(substantial transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален
икореномически квалисубстантит* (transcentital ecorenomic qualisubstantite)
[към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалисубстантит* (transcentital ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалисубстантит* (transcentital ecorenomic
obtiqualisubstantite)] и (б) трансцентитален икореномически квантисубстантит* (transcentital ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α)
трансцентитален икореномически субтиквантисубстантит* (transcenti-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tal ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) трансцентитален икореномически
обтиквантисубстантит* (transcentital ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(2) инцентитален икореномически субстантит* (incentital ecorenomic
substantite) [същото като действителен инцентитален икореномически ингредиент* (substantial incentital ecorenomic ingredient)] [респ. действително
инцентитално икореномическо участие* (substantial incentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалисубстантит*
(incentital ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически субтиквалисубстантит* (incentital ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалисубстантит*
(incentital ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) инцентитален икореномически квантисубстантит* (incentital ecorenomic quantisubstantite) [към която се
числят (α) инцентитален икореномически субтиквантисубстантит*
(incentital ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) инцентитален икореномически обтиквантисубстантит* (incentital ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(3) центитален икореномически субстантит* (centital ecorenomic
substantite) [същото като действителен центитален икореномически ингредиент* (substantial centital ecorenomic ingredient)] [респ. действително центитално икореномическо участие* (substantial centital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) центитален икореномически квалисубстантит* (centital
ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалисубстантит* (centital ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β)
центитален икореномически обтиквалисубстантит* (centital ecorenomic
obtiqualisubstantite)] и (б) центитален икореномически квантисубстантит* (centital ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантисубстантит* (centital ecorenomic
subtiquantisubstantite) и (β) центитален икореномически обтиквантисубстантит* (centital ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(4) уницентитален икореномически субстантит* (unicentital
ecorenomic substantite) [същото като действителен уницентитален икореномически ингредиент* (substantial unicentital ecorenomic ingredient)] [респ.
действително уницентитално икореномическо участие* (substantial
unicentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалисубстантит* (unicentital ecorenomic qualisubstantite) [към която се
числят (α) уницентитален икореномически субтиквалисубстантит*
(unicentital ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалисубстантит* (unicentital ecorenomic obtiqualisubstantite)] и
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ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантисубстантит* (unicentital ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантисубстантит*
(unicentital ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия субстантит са:
(1) унисъзидателен икореномически субстантит* (unimaking
ecorenomic substantite) [същото като действителен унисъзидателен икореномически ингредиент* (substantial unimaking ecorenomic ingredient)] [респ.
действително унисъзидателно икореномическо участие* (substantial
unimaking ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалисубстантит* (unimaking ecorenomic qualisubstantite) [към която се
числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквалисубстантит*
(unimaking ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквалисубстантит* (unimaking ecorenomic obtiqualisubstantite)] и
(б) унисъзидателен икореномически квантисубстантит* (unimaking
ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантисубстантит* (unimaking ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантисубстантит*
(unimaking ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(2) съзидателен икореномически субстантит* (making ecorenomic
substantite) [същото като действителен съзидателен икореномически ингредиент* (substantial making ecorenomic ingredient)] [респ. действително съзидателно икореномическо участие* (substantial making ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалисубстантит*
(making ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалисубстантит* (making ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалисубстантит* (making
ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) съзидателен икореномически квантисубстантит* (making ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α)
съзидателен
икореномически
субтиквантисубстантит*
(making
ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантисубстантит* (making ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(3) изпълнителен икореномически субстантит* (implementationary
ecorenomic substantite) [същото като действителен изпълнителен икореномически ингредиент* (substantial implementationary ecorenomic ingredient)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[респ. действително изпълнително икореномическо участие* (substantial
implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически квалисубстантит* (implementationary ecorenomic qualisubstantite)
[към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалисубстантит* (implementationary ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) изпълнителен
икореномически
обтиквалисубстантит*
(implementationary
ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) изпълнителен икореномически квантисубстантит* (implementationary ecorenomic quantisubstantite) [към която се
числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантисубстантит*
(implementationary ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантисубстантит* (implementationary ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(4) творчески икореномически субстантит* (creative ecorenomic
substantite) [същото като действителен творчески икореномически ингредиент* (substantial creative ecorenomic ingredient)] [респ. действително творческо икореномическо участие* (substantial creative ecorenomic participation)]
{в т.ч. (а) творчески икореномически квалисубстантит* (creative
ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалисубстантит* (creative ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β)
творчески икореномически обтиквалисубстантит* (creative ecorenomic
obtiqualisubstantite)] и (б) творчески икореномически квантисубстантит*
(creative ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантисубстантит* (creative ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) творчески икореномически обтиквантисубстантит* (creative
ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(5) работен икореномически субстантит* (working ecorenomic
substantite) [същото като действителен работен икореномически ингредиент* (substantial working ecorenomic ingredient)] [респ. действително работно икореномическо участие* (substantial working ecorenomic participation)] {в
т.ч. (а) работен икореномически квалисубстантит* (working ecorenomic
qualisubstantite) [към която се числят (α) работен икореномически субтиквалисубстантит* (working ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) работен икореномически
обтиквалисубстантит*
(working
ecorenomic
obtiqualisubstantite)] и (б) работен икореномически квантисубстантит*
(working ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) работен икоре(working
ecorenomic
номически
субтиквантисубстантит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiquantisubstantite) и (β) работен икореномически обтиквантисубстантит* (working ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(6) сътворителен икореномически субстантит* (performing ecorenomic
substantite) [същото като действителен сътворителен икореномически ингредиент* (substantial performing ecorenomic ingredient)] [респ. действително
сътворително икореномическо участие* (substantial performing ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалисубстантит*
(performing ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) сътворителен
икореномически субтиквалисубстантит* (performing ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалисубстантит*
(performing ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) сътворителен икореномически квантисубстантит* (performing ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквантисубстантит*
(performing ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) сътворителен икореномически обтиквантисубстантит* (performing ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия субстантит са:
(1) усвояван икореномически субстантит* (assimilated ecorenomic
substantite) [същото като действителен усвояван икореномически ингредиент* (substantial assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. действително усвоявано икореномическо участие* (substantial assimilated ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) усвояван икореномически квалисубстантит*
(assimilated ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалисубстантит* (assimilated ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) усвояван икореномически обтиквалисубстантит* (assimilated
ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) усвояван икореномически квантисубстантит* (assimilated ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α)
усвояван икореномически субтиквантисубстантит* (assimilated ecorenomic
subtiquantisubstantite) и (β) усвояван икореномически обтиквантисубстантит* (assimilated ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(2) създаван икореномически субстантит* (gived ecorenomic substantite)
[същото като действителен създаван икореномически ингредиент*
(substantial gived ecorenomic ingredient)] [респ. действително създавано икореномическо участие* (substantial gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а)
създаван икореномически квалисубстантит* (gived ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) създаван икореномически субтиквалисубстан-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит* (gived ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) създаван икореномически
обтиквалисубстантит* (gived ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) създаван
икореномически квантисубстантит* (gived ecorenomic quantisubstantite)
[към която се числят (α) създаван икореномически субтиквантисубстантит* (gived ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) създаван икореномически
обтиквантисубстантит* (gived ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия субстантит са:
(1) сустатитен икореномически субстантит* (sustatitic ecorenomic
substantite) [същото като действителен сустатитен икореномически ингредиент* (substantial sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. действително сустатитно икореномическо участие* (substantial sustatitic ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалисубстантит*
(sustatitic ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) сустатитен
икореномически субтиквалисубстантит* (sustatitic ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) сустатитен икореномически обтиквалисубстантит*
(sustatitic ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) сустатитен икореномически
квантисубстантит* (sustatitic ecorenomic quantisubstantite) [към която се
числят (α) сустатитен икореномически субтиквантисубстантит*
(sustatitic ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) сустатитен икореномически
обтиквантисубстантит* (sustatitic ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(2) субстатен икореномически субстантит* (substatum ecorenomic
substantite) [същото като действителен субстатен икореномически ингредиент* (substantial substatum ecorenomic ingredient)] [респ. действително субстатно икореномическо участие* (substantial substatum ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически квалисубстантит* (substatum
ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалисубстантит* (substatum ecorenomic subtiqualisubstantite) и
(β) субстатен икореномически обтиквалисубстантит* (substatum
ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) субстатен икореномически квантисубстантит* (substatum ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α)
субстатен
икореномически
субтиквантисубстантит*
(substatum
ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) субстатен икореномически обтиквантисубстантит* (substatum ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(3) запасов икореномически субстантит* (stock ecorenomic substantite)
[същото като действителен запасов икореномически ингредиент*
(substantial stock ecorenomic ingredient)] [респ. действително запасово икоре60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо участие* (substantial stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалисубстантит* (stock ecorenomic qualisubstantite)
[към която се числят (α) запасов икореномически субтиквалисубстантит*
(stock ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) запасов икореномически обтиквалисубстантит* (stock ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) запасов икореномически квантисубстантит* (stock ecorenomic quantisubstantite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантисубстантит* (stock
ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) запасов икореномически обтиквантисубстантит* (stock ecorenomic obtiquantisubstantite)]};
(4) сустатантен икореномически субстантит* (sustatantal ecorenomic
substantite) [същото като действителен сустатантен икореномически ингредиент* (substantial sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. действително
сустатантно икореномическо участие* (substantial sustatantal ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалисубстантит*
(sustatantal ecorenomic qualisubstantite) [към която се числят (α) сустатантен
икореномически субтиквалисубстантит* (sustatantal ecorenomic subtiqualisubstantite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалисубстантит*
(sustatantal ecorenomic obtiqualisubstantite)] и (б) сустатантен икореномически квантисубстантит* (sustatantal ecorenomic quantisubstantite) [към която се
числят (α) сустатантен икореномически субтиквантисубстантит*
(sustatantal ecorenomic subtiquantisubstantite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантисубстантит* (sustatantal ecorenomic obtiquantisubstantite)]}.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ (ecorenomic substantite) (ки) – във:
запасов икореномически субстантит;
изпълнителен икореномически субстантит;
икореномически субстантит (I);
икореномически субстантит (II);
работен икореномически субстантит;
субстатен икореномически субстантит;
сустатантен икореномически субстантит;
сустатитен икореномически субстантит;
съзидателен икореномически субстантит;
сътворителен икореномически субстантит;
творчески икореномически субстантит;
унисъзидателен икореномически субстантит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАТ* (ecorenomic substatum /subavailability/)
[съкратено от субстанциален икореномически запас (substantial ecorenomic
stock)] (*) – общо понятие за икономически субстат икотехномически субстат, които са негови разновидности (то е или икономически субстат, или икотехномически субстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен начин за означаване (за изразяване) на икореномическата субстанция
(т.е. е типична икореномическа субстанция); вътрешно същество (субстанция или вътрешно-присъщо същество) на типичния икореномически предмет и на икореномическия запас (ecorenomic stock /availabilitiy/) (вж. икономически запас и икономически запаси ); една от двете разновидности на типичния икореномически сустант (другата му разновидност е икореномическият запас) и елемент на типичния икореномически сустат. Икореномическият
субстат е основанието на типичния икореномически ексопредмет, което притежава потенциалната способност (като уплътнена кинетичност) да го променя
целенасочено според икономическия интерес на общностната икономическа
единица, която го притежава. Затова в нея се съдържа източникът на икореномическото развитие. Той е едната от двете разновидности на типичния икореномически смисъл и една от двете разновидности на типичния икореномически
субстрат. Начинът на реализиране на икореномическия субстат е икореномическият запас. Икореномическият субстат и икореномическият запас са категории на съществото на типичния икореномически предмет, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическият субстат се снема в икореномическия запас: икореномическият запас е икореномическият субстат в снет вид. Икореномическият запас
е скрит в икореномическия субстат, а икореномическият субстат [който е първичното (примитивното) и определящото същество на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия запас [който е вторичното
(производното) и решаващото същество на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икореномически субстрат и икореномически смисъл.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ* (ecorenomic substratum) (*) – общо понятие за икономически субстрат и икотехномически субстрат, които са негови разновидности (то е или икономически субстрат, или икотехномически
субстрат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икоре62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо явление към икореномическа същност]; вътрешна основа (вътрешно-присъща основа) на икореномическия предмет [или още вътрешна икореномическа основа* (internal ecorenomic base)]; субстрат на икореномическия
предмет; общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическо съдържание: икореномическата субстанция и икореномическото съдържание са
двете основни разновидности на икореномическия субстрат. Последният представлява или икореномическа субстанция, или икореномическо съдържание. В
рамките на икореномическия субстрат икореномическата субстанция играе
ролята на определящата страна, а икореномическото съдържание – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на осъществяване на икореномическия субстрат е икореномическият суперстрат
(икореномическата супформа). Икореномическият субстрат и икореномическият суперстрат са категории на основата на икореномическия предмет*
(base of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази основа. Икореномическият субстрат се снема
в икореномическия суперстрат: икореномическият суперстрат е икореномическият субстрат в снет вид. Икореномическият суперстрат е скрит в икореномическия субстрат, а икореномическият субстрат [който е първичната (примитивната) и определящата основа на икореномическия предмет] се разкрива
чрез икореномическия суперстрат [който е вторичната (производната) и решаващата основа на икореномическия предмет].
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ (ecorenomic substratum) (ки) – във:
икореномически субстрат и икореномически суперстрат;
икореномически суперстрат;
типичен икореномически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ И ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ* (ecorenomic substratum and ecorenomic superstratum) (*) – фундаментални
икореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи
форми на икореномиката и на икореномическото познание, произтичащи от
икореномическия субстрат и икореномическия суперстрат. Върху взаимоотношението между икореномическия субстрат и икореномическия суперстрат
(то е диалектически противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от
понятия на методологията на икореномическата теория (като диалектически
понятия) в контекста на икореномическата основа (ecorenomic base
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/substructure/), чрез които базово се обосновава и реализира икореномическата
ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икореномическите системи* (ecorenomic systems) (вж. икономическа
система). Най-общо, икореномическият субстрат и икореномическият суперстрат се съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни
и външни характеристики) на основата на икореномическите предмети. Икореномическият субстрат се снема в икореномическия суперстрат: икореномическият суперстрат е икореномическия субстрат в снет вид. Във взаимоотношението между икореномическия субстрат и икореномическия суперстрат
икореномическият субстрат играе ролята на определящата страна, а икореномическият суперстрат – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Икореномическият субстрат и икореномическият суперстрат
могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномически субстрат по отношение на следващото равнище и на икореномически суперстрат по отношение на предходното равнище.
Икореномическият субстрат е вътрешната основа на икореномическия
предмет. Икореномическият субстрат е общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическо съдържание: икореномическата субстанция и икореномическото съдържание са двете основни разновидности на икореномическия субстрат. Последният представлява или икореномическа субстанция, или
икореномическо съдържание. От своя страна икореномическият суперстрат е
външната основа на икореномическия предмет, неговият експлицитен израз.
Той е начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на реализиране) на икореномическия субстрат. Икореномическият суперстрат е общо понятие за икореномическа суперстанта и икореномическа форма: икореномическата суперстанта и икореномическата форма са двете основни разновидности на икореномическия суперстрат. Последният представлява или
икореномическа суперстанта, или икореномическа форма. От това следва, че
зависимостта между икореномическия субстрат и икореномическия суперстрат
има две разновидности: зависимост между икореномическата субстанция и
икореномическата суперстанта или зависимост между икореномическото съдържание и икореномическата форма.

а. Икореномическо съдържание и икореномическа форма
Икореномическото съдържание е вътрешното състояние на икореномическия предмет. Негови разновидности са обектното икореномическо съдър64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жание (вътрешното състояние на икореномическия обект) и системното икореномическо съдържание (вътрешното състояние на икореномическата система). Икореномическото съдържание е не само икореномическият състав, но
и единството на всички съставни елементи на икореномическия предмет, на
неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата
специфика (вж. специфика на икономическата система). Икореномическата
форма е външното състояние на икореномическия предмет и начинът на
съществуване на икореномическото съдържание, на съдържанието на икореномическия предмет. Икореномическата форма е организацията на икореномическото съдържание, системата от устойчиви икореномически връзки*
(ecorenomic ionnections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа връзка), изразява се в икореномическата структура* (ecorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в икореномическото многообразие* (ecorenomic
manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икореномическата система* (character of the ecorenomic system) (вж. характер на
икономическата система). Икореномическата форма е начинът на съхраняване на икореномическия хомеостазис* (ecorenomic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис).
Икореномическото съдържание и икореномическата форма са категории
на състоянието на икореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическото съдържание се снема в икореномическата форма: икореномическата форма е икореномическото съдържание в снет вид. В по-общ план икореномическото съдържание и икореномическата форма могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икореномическо съдържание по отношение на следващото равнище и на икореномическа
форма по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическото съдържание и икореномическата форма икореномическото съдържание играе ролята на определящата страна, а икореномическата форма – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икореномическата форма е
форма на икореномическото си съдържание, а икореномическото съдържание
се обхваща от икореномическата си форма. В развитието на противоположността между тях икореномическата форма е по-консервативният, а икореномическото съдържание – по-динамичният елемент. В процеса на това развитие
се достига до положение, когато настъпва непреодолимо противоречие между
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото съдържание и икореномическата форма: дадената икореномическа форма не може повече да бъде начин на съществуване на икореномическото си съдържание и на запазване на икореномическия хомеостазис. Настъпва смяна на една икореномическа форма с друга (на един икореномически
хомеостазис с друг), която става форма на новото икореномическо съдържание
(и на новото икореномическо качество), получило се в резултат на значимите
и основни изменения в него (в т.ч. и на икореномическото количество).
б. Икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта
Икореномическата субстанция е вътрешното същество на икореномическия предмет. Икореномическата субстанция е непосредствено нереализирано (непосредствено невидимо, скрито) същество в икономиката, което обаче
е опосредствано реализирано (опосредствано видимо, открито) посредством
икореномическата суперстанта. Икореномическата субстатнция се разкрива
чрез икореномическата суперстанта. Икореномическата суперстанта е външното същество на икореномическия предмет. Икореномическата суперстанта
е непосредствено реализирано (непосредствено видимо, открито) същество в
икономиката и наред с това е опосредствено изразяваща субстанциалното икореномическо същество. Икореномическото явление е начинът на реализиране на икореномическата субстанция.
Икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта са категории на съществото на икореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икореномическата субстанция се снема в икореномическата суперстанта: икореномическата суперстанта е икореномическата субстанция в снет вид. В по-общ
план икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта могат да
образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икореномическа
система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята
на икореномическа субстанция по отношение на следващото равнище и на
икореномическа суперстанта по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта икореномическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икореномическата суперстанта – на решаващата страна. Те са
намират в противоречиво единство: макар и по-богата икореномическата суперстанта е суперстанта на икореномическата си субстанция, а икореномическата субстанция се реализира от икореномическата си суперстанта. Икореномическата суперстанта е по-богата от икореномическата субстанция, тъй като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то включва в себе си не само разкриването на икореномическата субстанция,
на субстанциалните връзки връзки на икореномическия обект (респ. на икореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на съществото на обекта. Икореномическата суперстанта е по-динамична и променлива, докато икореномическата субстанция образува нещо запазващо се във
всички изменения в икореномическия обект (респ. в икореномическата система). В крайна сметка обаче икореномическата субстанта също се променя.
в. Зависимости между разновидностите на икореномическия субстрат
и на икореномическия суперстрат
Между икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта, от
една страна, и икореномическото съдържание и икореномическата форма, от
друга (в качеството им на разновидности на икореномическия субстрат и на
икореномическия суперстрат), съществуват определени зависимости, което
показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив,
при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икореномическата субстанция, така и икореномическото суперстанта (всяка поотделно) могат да имат както съдържание (като
тяхно вътрешно състояние), така и форма (като тяхно външно състояние като
начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение
на икореномическата субстанция се конституират (а) субстанциално икореномическо съдържание* (substantial ecorenomic content) [съдържание на икореномическата субстанция; икореномическа косубстанция* (ecorenomic
cosubstance)], което е вътрешното състояние на икореномическата субстанция,
и (б) субстанциална икореномическа форма* (substantial ecorenomic form)
[форма на икореномическата субстанция; икореномическа фосубстанция*
(ecorenomic fosubstance)], което е начинът на съществуване на съдържанието
на икореномическата субстанция. От своя страна, по отношение на икореномическата суперстанта се конституират (а) суперстантивно икореномическо
съдържание* (superstantive ecorenomic content) [съдържание на икореномическата суперстанта; икореномическа косуперстанта* (ecorenomic
cosuperstant)], което е вътрешното състояние на икореномическата суперстанта, и (б) суперстантивна икореномическа форма* (superstantive ecorenomic
form) [форма на икореномическата суперстанта; икореномическа фосуперстанта* (ecorenomic fosuperstant)], което е начинът на съществуване на съдържанието на икореномическата суперстанта.

67

1896

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Друг е случаят, когато икореномическата суперстанта на дадена икореномическа субстанция е форма на проявление на някакво икореномическо
съдържание, стоящо зад икореномическата субстанция. Тогава икореномическото съдържание изпълнява ролята на икореномическа субстанция, така че тя е
съдържателна икореномическа субстанция* (contential ecomomic substance)
(съдържанието като субстанция), а икореномическата форма изпълнява ролята
на икореномическа суперстанта, така че тя е формална икореномическа суперстанта* (formal ecorenomic superstant) (формата като суперстанта).
(3) При определени предпоставки (особено в субстанциалностратифицираните икореномически системи) дадена икореномическа субстанция може на различни равнища да се реализира в различни икореномически
суперстанти, а дадена икореномическа суперстанта може при различни равнища да е суперстанта на различни икореномически субстанции.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТАТ* (ecorenomic substratate) (*), субстрататна едностепенна икореномическа дуада, – общо понятие за икономически субстратат и икотехномически субстратат, които са негови разновидности (то е или икономически субстратат, или икотехномически субстратат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate)
(вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо
явление към икореномическа същност]; вид едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е субстрататна едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи
си икореномическо съдържание и икореномическа субстанция, общо понятие
за които е икореномическият субстрат и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия натуритат.
Всеки икореномически предмет може да с е интерпретира като икореномически субстратат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на съдържание
(което е негово вътрешно състояние) и субстанция (която е негово вътрешно
същество). Икореномическата субстанция е първична и определяща по отношение на икореномическото съдържание; тя едновременно е субстанция на
икореномическия предмет и субстанция на съдържанието на икореномическия
предмет. Икореномическото съдържание е вторично и решаващо по отношение на икореномическата субстанция; то едновременно е съдържание на ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия предмет и съдржание на субстанцията на икореномическия
предмет. Вж. икореномически специсустификат.
Дадено икореномическа субстанция (икореномическата субстанция на даден икореномически предмет) се опредметява [това е субстратационното
икореномическо опредметяване* (substratational ecorenomic objectification)
което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic
objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно икореномическо съдържание. С този преход по-вече невидимото и намираща се в поголяма дълбочина икореномическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една по-малко невидимо икореномическо съдържание. Това е съдържателно опредметяване на икореномическата субстанция,
което показва, че икореномическото съдържание непосредствено е субстанционно икореномическо съдържане, че то е непосредствено съдържание на
своята субстанция. Обратната на субстратационното опредметяване трансформация (като субстратационно разпредметяване на икореномическото съдържание в икореномическа субстанция) е субстратационното икореномическо интензиониране* (substratational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning)
изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е субстанционно интензиониране на икореномическото съдържание, което показва, че икореномическата
субстанция непосредствено е съдържателна икореномическа субстанция, че
тя е непосредствена субстанция на своето съдържание.
Количеството на субстанцията SB на икореномическия предмет като субстанция на даденото съдържание в границите на икореномическия субстратат
се означава като субстрататно-обща икореномическа субстанция* (substratatically-total ecorenomic substance) TSB . Функцията, която моделира субстратационното икореномическо интензиониране, е
TSB = TSB(CO),

където CO е количеството на икореномическото съдържание. Тя е функция на
субстратационното, значи и на субстанциалното интензиониране на икореномическото съдържание, и наред с това е функция на субстрататно-общата субстанция. От нея се извежда пределната субстанция на икореномическото
съдържание* (marginal substance of the ecorenomic content), която е първата
производна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSBco (CO) =

d TSB(CO)
d CO

на функцията на субстрататно-общата субстанция.
В зависимост от икореномическата природа на субстанцията и съдържанието се разграничават (1) ускорено субстратационно икореномическо интензиониране* (accelerated substratational ecorenomic intensioning) и забавено
субстратационно икореномическо интензиониране* (delayed substratational
ecorenomic intensioning).
Ускореното субстратационно икореномическо интензиониране се
дължи на действието на закона за нарастващата пределна субстанция на
икореномическото съдържание* (law of the marginal substance increasing of
the ecorenomic content). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг
израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция
при нарастване на равнището на съдържанието. Според този закон с нарастването на количеството на икореномическото съдържание (при постоянни други
условия) неговата субстрататно-обща икореномическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейното пределна субстанция нараства, което
се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянни
други условия всяка следваща единица прираст на съдържанието изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическото съдържание то става все поефективно в представляването на икореномическата си субстанция.
Забавеното субстратационно икореномическо интензиониране се
дължи на действието на закона за намаляващата пределна субстанция на
икореномическото съдържание* (law of the marginal substance decreasing of
the ecorenomic content). Законът за намаляващата пределна субстанция е друг
израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената субстанция
при нарастване на равнището на съдържанието. Според този закон с нарастването на количеството на икореномическото съдържание (при постоянни други
условия) неговата субстрататно-обща икореномическа субстанция се увеличава с намаляващи темпове, т.е. нейната пределна субстанция намалява, което се
дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянни
други условия всяка следваща единица прираст на съдържанието изисква изчерпването на все по-малки порции от субстанцията. При забавеното интензиониране с разширяването на икореномическото съдържание то става все понеефективно в представляването на икореномическата си субстанция.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически субстратат*
(individual ecorenomic substratate), фирмен икореномически субстратат*
(firm ecorenomic substratate), обществен икореномически субстратат*
(social ecorenomic substratate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически субстратат* (microecorenomic
substratate),
мезоикореномически
субстратат*
(mesoecorenomic substratate), макроикореномически субстратат* (macroecorenomic substratate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТАТ (ecorenomic substratate) (ки) – във:
икореномически субстратат;
типичен икореномически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ* (ecorenomic substratite) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически субстратит и
икотехномически субстратит, които са негови разновидности (то е или икономически субстратит, или икотехномически субстратит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като единство от икореномическо съдържание и икореномическа субстанция (които са видове икореномически институтити), негова субстратитна вътрешна (скрита) страна;
субстратитна (частична и единна) вътрешна конституираност (субстратитна вътрешноприсъща конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч.
на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като
негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още субстратитна (частична и единна) вътрешна икореномическа конституираност* [substratitive (partial and united) internal ecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномическо съдържание (като вътрешно състояние) и икореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икореномически страни на икореномическата основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна основа на икореномическия предмет. Субстратитът е разновидност на икореномическия интит. Основни разновидности на икореномическия субстратит са обектният икореномически субстратит* (object
ecorenomic substratite) (субстратитът на икореномическия обект) и системни-
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят икореномически субстратит* (system ecorenomic substratite) (субстратитът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ (ecorenomic substratite) (ки) – във:
икореномически субстратит;
икореномически субстратит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ* (ecorenomic substratite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически субстратит и
икотехномически субстратит, които са негови разновидности (то е или икономически субстратит, или икотехномически субстратит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическо съдържание и икореномическа субстанция (които са
видове типичен икореномически институтити), негова субстратитна вътрешна (скрита) страна; субстратитна (частична и единна) вътрешна конституираност (субстратитна вътрешноприсъща конституираност) на типичния
икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още субстратитна (частична и единна) вътрешна
типична икореномическа конституираност* [substratitive (partial and
united) internal typical ecorenomic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическо съдържание (като
вътрешно състояние) и икореномическа субстанция (като вътрешно същество)
в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типични
икореномически страни на типичната икореномическа основа, които взаимно
се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна основа на типичния
икореномически предмет. Субстратитът е разновидност на типичния икореномически интит. Основни разновидности на типичния икореномически субстратит са обектният икореномически субстратит* (object ecorenomic substratite) (субстратитът на икореномическия обект) и системният икореномически субстратит* (system ecorenomic substratite) (субстратитът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСФЕНОМЕН* (ecorenomic subsphenomenon) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСФЕНОМЕН (ecorenomic subsphenomenon) (ки)
– във:
икореномически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (ecorenomic subtiincentite) –
същото като икореномическа феност и като инцентитално икореномическо
субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ (ecorenomic subtiincentite) (ки)
– във:
запасов икореномически субтиинцентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово инцентитално икореномическо субтиучастие);
изпълнителен икореномически субтиинцентит (същото като изпълнителна икореномическа феност и като изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие);
икореномически субтиинцентит (същото като икореномическа феност и
като инцентитално икореномическо субтиучастие);
работен икореномически субтиинцентит (същото като работна икореномическа феност и като работно инцентитално икореномическо субтиучастие);
субстатен икореномически субтиинцентит (същото като субстатна
икореномическа ценностност и като субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатантен икореномически субтиинцентит (същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатитен икореномически субтиинцентит (същото като сустатитна
икореномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие);
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икореномически субтиинцентит (същото като съзидателна
икореномическа феност и като съзидателно инцентитално икореномическо
субтиучастие);
сътворителен икореномически субтиинцентит (същото като сътворителна икореномическа феност и като сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие);
творчески икореномически субтиинцентит (същото като творческа икореномическа феност и като творческо инцентитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икореномически субтиинцентит (същото като унисъзидателна икореномическа феност и като унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (ecorenomic subtisubstantite)
– същото като икореномически субтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ (ecorenomic subtisubstantite)
(ки) – във:
запасов икореномически субтисубстантит (същото като запасов икореномически субтит);
изпълнителен икореномически субтисубстантит (същото като изпълнителен икореномически субтит);
икореномически субтисубстантит (същото като икореномически субтит);
работен икореномически субтисубстантит (същото като работен икореномически субтит);
субстатен икореномически субтисубстантит (същото като субстатен
икореномически субтит);
сустатантен икореномически субтисубстантит (същото като сустатантен икореномически субтит);
сустатитен икореномически субтисубстантит (същото като сустатитен икореномически субтит);
съзидателен икореномически субтисубстантит (същото като съзидателен икореномически субтит);
сътворителен икореномически субтисубстантит (същото като сътворителен икореномически субтит);
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икореномически субтисубстантит (същото като творчески
икореномически субтит);
унисъзидателен икореномически субтисубстантит (същото като унисъзидателен икореномически субтит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (ecorenomic subtite), икореномически
субтисубстантит, (*) – външен статут (външно-присъщ статут) на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата
система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още
външен икореномически статут* (external ecorenomic statute)]; субтит на
икореномическия предмет (и субтит на обтита на икореномическия предмет).
Икореномическият субтит е такава субстантивностна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от икореномическия субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешноконституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна оценка или още субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективносубстантивностна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical
ecorenomic appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният икореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен икореномически ингредиент).
Икореномическият субтит (икореномическият субтисубстантит) е начинът на субективизиране на икореномическия обтит. Икореномическият обтит и икореномическият субтит са категории на статута на икореномическия
предмет* (statute of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Икореномическият обтит
се снема в икореномическия субтит: икореномическият субтит е икореномическия обтит в снет вид. Икореномическият субит е скрит в икореномическия
обтит, а икореномическият обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на икореномическия предмет] се разкрива чрез иконореми-
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на икореномическия субтит са икотехномическият субтиобективит
(вж. икотехномически обективит) и икономическият субтисубективит (вж.
икономически субективит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ (ecorenomic subtite) (ки) – във:
запасов икореномически субтит;
изпълнителен икореномически субтит;
икореномически субтит;
работен икореномически субтит;
субстатен икореномически субтит;
сустатантен икореномически субтит;
сустатитен икореномически субтит;
съзидателен икореномически субтит;
сътворителен икореномически субтит;
творчески икореномически субтит;
унисъзидателен икореномически субтит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (ecorenomic subtitranscentite) – същото като икореномическа ценностност и като трансцентитално
икореномическо субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ (ecorenomic subtitranscentite) (ки) – във:
запасов икореномически субтитрансцентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икореномическо
субтиучастие);
изпълнителен икореномически субтитрансцентит (същото като изпълнителна икореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие);
икореномически субтитрансцентит (същото като икореномическа ценностност и като трансцентитално икореномическо субтиучастие);
работен икореномически субтитрансцентит (същото като работна икореномическа ценностност и като работно трансцентитално икореномическо
субтиучастие);
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатен икореномически субтитрансцентит (същото като субстатна
икореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатантен икореномически субтитрансцентит (същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално
икореномическо субтиучастие);
сустатитен икореномически субтитрансцентит (същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално
икореномическо субтиучастие);
съзидателен икореномически субтитрансцентит (същото като съзидателна икореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално
икореномическо субтиучастие);
сътворителен икореномически субтитрансцентит (същото като сътворителна икореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие);
творчески икореномически субтитрансцентит (същото като творческа
икореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икореномически субтитрансцентит (същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (ecorenomic subtiunicentite) –
същото като икореномически диспотит и като уницентитално икореномическо субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ (ecorenomic subtiunicentite)
(ки) – във:
запасов икореномически субтиуницентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово уницентитално икореномическо субтиучастие);
изпълнителен икореномически субтиуницентит (същото като изпълнителен икореномически диспотит и като изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие);
икореномически субтиуницентит (същото като икореномически диспотит и като уницентитално икореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икореномически субтиуницентит (същото като работен икореномически диспотит и като работно уницентитално икореномическо субтиучастие);
субстатен икореномически субтиуницентит (същото като субстатна
икореномическа ценностност и като субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие);
сустатантен икореномически субтиуницентит (същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие);
сустатитен икореномически субтиуницентит (същото като сустатитна
икореномическа ценностност и като сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие);
съзидателен икореномически субтиуницентит (същото като съзидателен
икореномически диспотит и като съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие);
сътворителен икореномически субтиуницентит (същото като сътворителен икореномически диспотит и като сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие);
творчески икореномически субтиуницентит (същото като творчески
икореномически диспотит и като творческо уницентитално икореномическо
субтиучастие);
унисъзидателен икореномически субтиуницентит (същото като унисъзидателен икореномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално
икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (ecorenomic subticentite) – същото
като икореномически диспотант и като центитално икореномическо субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ (ecorenomic subticentite) (ки) – във:
запасов икореномически субтицентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово центитално икореномическо субтиучастие);
изпълнителен икореномически субтицентит (същото като изпълнителен
икореномически диспотант и като изпълнително центитално икореномическо
субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субтицентит (същото като икореномически диспотант и
като центитално икореномическо субтиучастие);
работен икореномически субтицентит (същото като работен икореномически диспотант и като работно центитално икореномическо субтиучастие);
субстатен икореномически субтицентит (същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно центитално икореномическо
субтиучастие);
сустатантен икореномически субтицентит (същото като сустатантна
икореномическа ценностност и като сустатантно центитално икореномическо субтиучастие);
сустатитен икореномически субтицентит (същото като сустатитна
икореномическа ценностност и като сустатитно центитално икореномическо субтиучастие);
съзидателен икореномически субтицентит (същото като съзидателен
икореномически диспотант и като съзидателно центитално икореномическо
субтиучастие);
сътворителен икореномически субтицентит (същото като сътворителен
икореномически диспотант и като сътворително центитално икореномическо субтиучастие);
творчески икореномически субтицентит (същото като творчески икореномически диспотант и като творческо центитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икореномически субтицентит (същото като унисъзидателен икореномически диспотант и като унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБФОРМАТ* (ecorenomic subformate) (*) – общо
понятие за икономически субформат и икотехномически субформат, които са
негови разновидности (то е или икономически субформат, или икотехномически субформат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномическа конфигурация* (ecorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация), която е образувана от взаимодействащи си икореномическа субстанция и
икореномическа форма, всяко от които може да бъде както вход, така изход на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определена икореномическа система* (ecorenomic system) (вж. икономическа
система). Между тях има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази икореномическа конфигурация икореномическата субстанция е определящото, а икореномическата форма е решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадена икореномическа субстанция може да се опредмети [това е субформационно икореномическо опредметяване* (subformational ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една
или в повече от една взаимодействащи си икореномически форми от определен тип, като разпределя своя обем между тях (субстанцията и всяка от формите имат своя измерителна единица). Това е формено опредметяване на икореномическата субстанция, което показва, че икореномическата форма опосредствено (посредством икореномическото съдържание) е субстанциална
икореномическа форма, че тя е опосредствана форма на своята субстанция.
Когато опредеметяването се извършва в една форма, то е едноформено субформационно икореномическо опредметяване* (one-form subformational
ecorenomic objectification), в две форми – двуформено субформационно икореномическо опредметяване* (two-form subformational ecorenomic objectification), в три форми – триформено субформационно икореномическо опредметяване* (tree-form subformational ecorenomic objectification), в повече от
три форми – многоформено субформационно икореномическо опредметяване* (multiform subformational ecorenomic objectification). С прехода от субстанцията към формите една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икореномическа субстанция се трансформира (вж. икореномическо
преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически форми. Обратната на субформационното опредметяване трансформация (като субформационното разпредметяване на икореномическите форми в
икореномическа субстанция) е субформационно икореномическо интензиониране* (subformational ecorenomic intensioning) [и е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е субстанциално интензиониране на икореномическата форма (респ. форми), което показва, че икореномическата субстанция опосредствано е формена икореномическа субстатнция, че тя е опосредствана субстанция на своята форма. При една форма интензионирането е
едноформено субформационно икореномическо интензиониране* (one-form
subformational ecorenomic intensioning), при две форми – двуформено субфор80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мационно икореномическо интензиониране* (two-form subformational
ecorenomic intensioning), при три форми – триформено субформационно икореномическо интензиониране* (tree-form subformational ecorenomic intensioning), при повече от три форми – многоформено субформационно икореномическо интензиониране* (multiform subformational ecorenomic intensioning).
Субстанцията SB на икореномическия предмет е обща субстанция на
формите в границите на икореномическия субфрмат и затова се означава като
субформатно-обща икореномическа субстанция* (subfor matically-total
ecorenomic subctance) TSB . Функцията, която моделира едноформеното субформационно икореномическо интензиониране, е
TSB = TSB(FO),

където TSB е икореномическата форма. Тя е функция на субформационното,
значи и на субстанциалното интензиониране на икореномическата форма, и
наред с това е функция на субформатно-общата субстатция. От нея се извежда
пределната субстатнция на икореномическата форма* (marginal subctance
of the ecorenomic form), която е първата производна
MSBfo (FO) =

∂ TSB(FO)
∂ FO

на функцията на субформатно-общата субстатнция.
Функцията, която моделира двуформеното субформационно икореномическо интензиониране, т.е. функцията на субформатно-общата субстанция е
TSB = TSB(FO1 , FO 2 ),

където FO1 е първата икореномическа форма, а FO 2 е втората форма (тук
TSB е обща субстанция на първата и втората форма). Тя е функция на субформационното, значи и на субстатнциалното интензиониране на икореномическите форми, в т.ч. на субстанциалното интензиониране на първата и това на
втората форма. От нея се извеждат пределната субстанция на първата икореномическа форма* (marginal subctance of the first ecorenomic form)
MSB fo1 (FO1 , FO 2 ) =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и пределната субстанция на втората икореномическа форма* (marginal
subctance of the second ecorenomic form)
MSB fo1 (FO1 , FO 2 ) =

∂ TSB(FO1 , FO 2 )
∂ FO1

.

Те са първи частни производни на функцията на субформатно-общата субстанция. Обемът на една и съща икореномическа субстанция може да се прояви
в различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова при
непроменена (постоянна) величина на субформатно-общата субстанция съществува заместване между първата и втората форма, като техните изменения
са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез субформатната
крива на безразличието на икореномическата субстанция* (subformatic
indifference curve of the ecorenomic subctance) ICSP -SBF (фиг. 1).
Количество на втората
икореномическа форма

FO 2
ICSP -SBF

FO 2

0

Количество на първата
икореномическа форма
Фиг. 1. Изпъкнала субформатна крива на безразличието на икореномическата субстанция

Функцията на субформатно-общата икореномическа субстанция
TSB = TSB(FO1 , FO 2 )

не се променя с движението на точка по субформатната (субформатификатната) крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSP -SBF . Затова
82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уравнението на кривата ICSP -SBF при дадено постоянно равнище на субформатно-общата икореномическа субстанция е
TSB(FO1 , FO 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите форми, имащи посочената еднаква (постоянна) субформатно-обща икореномическа субстанция
TSB(FO1 , FO 2 ) = const.

С движението на точка по субформатната крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSP -SBF , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на първата и втората икореномическа форма се променят в противоположна посока като увеличаването на
едната замества намаляването на другата. Положението, че една и съща субстанция може да съответства на различни комбинации на формите обаче не означава, че при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като
икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (d FO1 , d FO 2 )
(т.е. при движение на точка по субформатната крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSP -SBF ) прирастът на функцията на субформатнообщата икореномическа субстанция е нейният пълен диференциал
d TSB(FO1 , FO 2 ) =

= MSBfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MSB fo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2

или, което е същото,
d TSB(FO1 , FO 2 ) =

=

∂ TSB(FO1 , FO 2 )
∂ FO1

d FO1 +

∂ TSB(FO1 , FO 2 )
∂ FO 2

d FO 2 .

Когато измененията в количествата на двете икореномически форми се
извършва в рамките на дадена субформатна крива на безразличието на икореномическата субстанция, диференциалният прираст на функцията на субформатно-общата субстанция е нулев. Това е така, защото противоположното из83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менение в количествата на двете форми запазва непроменено тяхното субформатно-обща субстанция:
d TSB(FO1 , FO 2 ) =

= MSBfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MSB fo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстанциално-еквивалентно
заместване на икореномическите форми* (substantially-equivalent substitution
of the ecorenomic forms). То е субстанциално-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на
субформатно-общата икореномическа субстанция
MSB fo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 и MSBfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на субформатно-общата субстанция, по отношение на което се конституира субформатната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстанциалноеквивалентното заместване на икореномическите форми* (marginal rate of
the substantially-equivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic forms)
MRBSfo12 =
=−

d FO 2
d FO1

=−

MSBfo1 (FO1 , FO 2 )

=

MSBfo2 (FO1 , FO 2 )

∂ TSB(FO1 , FO 2 ) ∂ TSB(FO1 , FO 2 )
:
.
∂ FO1
∂ FO 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSBSfo12 < 0 и е равна на отношението

d FO 2

d FO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MSBfo1 (FO1 , FO 2 )
MSBfo2 (FO1 , FO 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните субстанции на двете форми. Пределната норма MRSBSfo12
показва към определена точка от субформатната крива на безразличието на
икореномическата субстанция ICSP -SBF с колко единици трябва да се намали
обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата
форма с една единица, така че тяхното субформатно-обща субстанция да остане постоянна величина.
Функцията на субформатно-общата икореномическа субстанция е
TSB = TSB(FO1 , FO 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата субстанция на О. Хесе* (Hesse matrix of the ecorenomic subctance) H (SB) fo12 , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):

H (SB) fo12

 ∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 ) 


,
2


∂ FO1∂ FO 2
∂ FO1
= 2
 > 0.
2
∂
∂
TSB
(
FO
,
FO
)
TSB
(
FO
,
FO
)

1
2
1
2 
,


∂ FO 2 ∂ FO1
∂ FO 22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (SB) fo12 елементи с
положителни значения
∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 )
∂ FO12

> 0,

∂ 2 TSB(FO1 , FO 2 )
∂ FO 22

>0

показват, че пределната субстанция на дадена икореномическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващата
пределна субстанция икореномическата форма* (law of the marginal
subctance increasing of ecorenomic form). Законът за нарастващата пределна
субстанция е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на формата. Според този закон с нарастването на количеството на дадена икореномическа форма (при
постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейното
субформатно-обща икореномическа субстанция се увеличава с ускоряващи се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпове, т.е. нейната пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втората форма,
всяка следваща единица прираст на първата форма изисква изчерпването на
все по-големи порции от субстанцията, както и при постоянно равнище на
първата форма, всяка следваща единица прираст на втората форма също изисква изчерпването на все по-големи порции от субстонцията. Законът за нарастващата пределна субстанция на икореномическата форма е валиден за всеки
произволен брой на формите на субстанцията, в т.ч. и при единствена форма.
Принципно положение е, че с разрастването на икореномическата форма тя
става все по-ефективна в представляването на икореномическата си субстанция, което показва че субформационното икореномическо интензиониране винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически субформат* (individual
ecorenomic subformate), фирмен икореномически субформат* (firm
ecorenomic subformate), обществен икореномически субформат* (social
ecorenomic subformate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически субформат* (microecorenomic subformate), мезоикореномически субформат* (mesoecorenomic
subformate), макроикореномически субформат* (macroecorenomic subformate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСАКТИВ* (ecorenomic supersasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОЗИТ* (ecorenomic supersdisposite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОЗИТ (ecorenomic supersdisposite)
(ки) – във:
икореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОТИТ* (ecorenomic supersdispotite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСКОНТИВ* (ecorenomic supersconassets) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИТИТ* (ecorenomic supersspecitite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИФИТ* (ecorenomic supersspecifite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИФИТ (ecorenomic supersspecifite)
(ки) – във:
икореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типичен икореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ* (ecorenomic superstratum), икореномическа супформа, (*) – общо понятие за икономически суперстрат и
икотехномически суперстрат, които са негови разновидности (то е или икономически суперстрат, или икотехномически суперстрат, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; външна основа (външно-представена основа) на икореномическия предмет [или още външна икореномическа основа* (external
ecorenomic base)] и начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и
начин на реализиране) на икореномическия субстрат (на субстрата на икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо осъществяване*
(ecorenomic implementation way)]; суперстрат на икореномическия субстрат;
общо понятие за икореномическа суперстанта и икореномическа форма: икореномическата суперстанта и икореномическата форма са двете основни разновидности на икореномическия суперстрат. Последният представлява или
икореномическа суперстанта, или икореномическа форма. В рамките на икореномическия суперстрат икореномическата суперстанта играе ролята на определящата страна, а икореномическата форма – на решаващата страна (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият субстрат и икореномическият суперстрат са категории на основата на икореномическия
предмет* (base of the ecorenomic thing), като в частност представляват относи87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно различни степени (равнища) на тази основа. Икореномическият субстрат
се снема в икореномическия суперстрат: икореномическият суперстрат е
икореномическия субстрат в снет вид.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ (ecorenomic superstrate) (ки) – във:
икореномически субстрат и икореномически суперстрат;
икореномически субстрат;
типичен икореномически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТАТ* (ecorenomic superstratate) (*), суперстрататна едностепенна икореномическа дуада, – общо понятие за икономически суперстратат и икотехномически суперстратат, които са негови
разновидности (то е или икономически суперстратат, или икотехномически
суперстратат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите
на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вид едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е
суперстрататна едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа форма и икореномическа суперстанта, общо
понятие за които е икореномическият суперстрат и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икореномическия
фактитат. Всеки икореномически предмет може да с е интерпретира като
икореномически суперстратат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на форма (което е негово външно състояние) и сперстанта (която е негово
външно същество). Икореномическата суперстанта е първична и определяща
по отношение на икореномическата форма; тя едновременно е суперстанта на
икореномическата форма и суперстанта на формата на икореномическия
предмет. Икореномическата форма е вторична и решаваща по отношение на
икореномическата суперстанта; тя едновременно е форма на икореномическия
предмет и форма на суперстантата на икореномическия предмет. Вж. икореномически специсустификат.
Дадена икореномическа суперстанта може да се опредмети [това е суперстратационното икореномическо опредметяване* (superstratational
ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото оп88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икореномически форми от определен тип, като разпределя своя обем между тях (суперстантата и всяка от формите имат своя измерителна единица). Това е формено
опредметяване на икореномическата суперстанта, което показва, че икореномическата форма непосредствено е суперстантивна икореномическа форма,
че тя е непосредствена форма на своята суперстанта. Когато опредеметяването
се извършва в една форма, то е едноформено суперстратационно икореномическо опредметяване* (one-form superstratational ecorenomic objectification),
в две форми – двуформено суперстратационно икореномическо опредметяване* (two-form superstratational ecorenomic objectification), в три форми –
триформено суперстратационно икореномическо опредметяване* (treeform superstratational ecorenomic objectification), в повече от три форми – многоформено суперстратационно икореномическо опредметяване* (multiform
superstratational ecorenomic objectification). С прехода от суперстантата към
формите една и съща по величина (видима, но намираща се малко под повърхността) икореномическа суперстанта се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически форми. Обратната на суперстратационното опредметяване трансформация (като суперстратационно разпредметяване на икореномическите форми в
икореномическа суперстанта) е суперстратационното икореномическо интензиониране* (superstratational ecorenomic intensioning) [и е разновидност на
икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж.
икономическо интензиониране)]. То е суперстантивно интензиониране на икореномическата форма (респ. форми), което показва, че икореномическата суперстанта непосредствено е формена икореномическа суперстанта, че тя е
непосредствена суперстанта на своята форма. При една форма интензионирането е едноформено суперстратационно икореномическо интензиониране*
(one-form superstratational ecorenomic intensioning), при две форми – двуформено суперстратационно икореномическо интензиониране* (two-form superstratational ecorenomic intensioning), при три форми – триформено суперстратационно икореномическо интензиониране* (tree-form superstratational
ecorenomic intensioning), при повече от три форми – многоформено суперстратационно икореномическо интензиониране* (multiform superstratational
ecorenomic intensioning).
Суперстантата SP на икореномическия предмет е обща суперстанта на
формите в границите на икореномическия суперстратат и затова се означава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като суперстрататно-обща икореномическа суперстанта* (superstratatically-total ecorenomic content) TSP . Функцията, която моделира едноформеното суперстратационно икореномическо интензиониране, е
TSP = TSP (FO),

където FO е икореномическата форма. Тя е функция на суперстратационното,
значи и на суперстантивното интензиониране на икореномическата форма, и
наред с това е функция на суперстрататно-общата суперстанта. От нея се извежда пределната супертанта на икореномическата форма* (marginal
superstant of the ecorenomic form), която е първата производна
MSPfo (FO) =

∂ TSP (FO)
∂ FO

на функцията на суперстрататно-общата суперстанта.
Функцията, която моделира двуформеното суперстратационно икореномическо интензиониране, т.е. функцията на специфатно-общата суперстанта е
TSP = TSP (FO1 , FO 2 ),

където FO1 е първата икореномическа форма, а FO 2 е втората форма (тук
TSP е обща суперстанта на първата и втората форма). Тя е функция на суперстратационното, значи и на суперстантивното интензиониране на икореномическите форми, в т.ч. на суперстантивното интензиониране на първата и това
на втората форма. От нея се извеждат пределната суперстанта на първата
икореномическа форма* (marginal superstant of the first ecorenomic form)
MSPfo1 (FO1 , FO 2 ) =

∂ TSP (FO1 , FO 2 )
∂ FO1

и пределната суперстанта на втората икореномическа форма* (marginal
superstant of the second ecorenomic form)
MSPfo2 (FO1 , FO 2 ) =

90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Те са първи частни производни на функцията на суперстрататно-общата суперстанта. Обемът на една и съща икореномическа суперстанта може да се
прояви в различни комбинации от обемите на първата и втората форма. Затова
при непроменена (постоянна) величина на суперстрататно-общата суперстанта съществува заместване между първата и втората форма, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез суперстрататната крива на безразличието на икореномическата суперстанта* (superstratatic indifference curve of the ecorenomic superstant) ICSP -SUP (фиг.
1).
Количество на втората
икореномическа форма

FO 2
ICSP -SUP

FO1

0

Количество на първата
икореномическа форма
Фиг. 1. Изпъкнала суперстрататна крива на безразличието на икореномическата суперстанта

Функцията на суперстрататно-общата икореномическа суперстанта
TSP = TSP (FO1 , FO 2 )

не се променя с движението на точка по суперстрататната (суперстрататификатната) крива на безразличето на икореномическата суперстанта ICSP -SUP . Затова уравнението на кривата ICSP -SUP при дадено постоянно равнище на суперстрататно-общата икореномическа супепрстанта е
TSP (FO1 , FO 2 ) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
икореномическите форми, имащи посоченото еднакво (постоянно) суперстрататно-обща икореномическа суперстанта
TSP (FO1 , FO 2 ) = const.

С движението на точка по суперстрататната крива на безразличието на икореномическата суперстанта ICSP -SUP , която е низходяща (и изпъкнала в посока,
обратна на координатното начало), количествата на първата и втората икореномическа форма се променят в противоположна посока като увеличаването
на едната замества намаляването на другата. Положението, че едно и съща суперстанта може да съответства на различни комбинации на формите обаче не
означава, че при използване на тези форми се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двете форми (d FO1 , d FO 2 )
(т.е. при движение на точка по суперстрататната крива на безразличето на
икореномическата суперстанта ICSP -SUP ) прирастът на функцията на суперстрататно-общата икореномическа суперстанта е нейният пълен диференциал
d TSP (FO1 , FO 2 ) =

= MSPfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MSPfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2

или, което е същото,
d TSP (FO1 , FO 2 ) =

=

∂ TSP (FO1 , FO 2 )
∂ FO1

d FO1 +

∂ TSP (FO1 , FO 2 )
∂ FO 2

d FO 2 .

Когато измененията в количествата на двете икореномически форми се
извършват в рамките на дадена суперстрататна крива на безразличието на икореномическата суперстанта, диференциалният прираст на функцията на суперстрататно-общата суперстанта е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в количестава на двете форми запазва непроменена тяхната суперстрататно-обща суперстанта:
d TSP (FO1 , FO 2 ) =

= MSPfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 + MSPfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 = 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Посочената зависимост се определя като като суперстантивно-еквивалентно
заместване на икореномическите форми* (superstantially-equivalent
substitution of the ecorenomic forms). То е суперстантивно-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на суперстрататно-общата икореномическа суперстанта
MSPfo1 (FO1 , FO 2 )d FO1 и MSPfo2 (FO1 , FO 2 )d FO 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на суперстрататно-общата суперстанта, по отношение на което се конституира суперстрататната крива на
нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстантивноеквивалентното заместване на икореномическите форми* (marginal rate of
the superstantially-equivalent substitution of the ecorenomic ecorenomic forms)
MRSPSfo12 =
=−

d FO 2

=−

d FO1

MSPfo1 (FO1 , FO 2 )

=

MSPfo2 (FO1 , FO 2 )

∂ TSP (FO1 , FO 2 ) ∂ TSP (FO1 , FO 2 )
:
.
∂ FO1
∂ FO 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSPSfo12 < 0 и е равна на отношението

d FO 2

d FO1
между двата диференциални прираста на количествата на формите (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MSPfo1 (FO1 , FO 2 )
MSPfo2 (FO1 , FO 2 )

между пределните суперстанти на двете форми. Пределната норма MRSPSfo12
показва към определена точка от суперстрататната крива на безразличието на
икореномическата суперстанта ICSP -SUP с колко единици трябва да се намали
обемът на втората форма, което да позволи да се увеличи обемът на първата
форма с една единица, така че тяхната суперстрататно-обща суперстанта да
остане постоянна величина.
Функцията на суперстрататно-общата икореномическа суперстанта е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TSP = TSP (FO1 , FO 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата суперстанта на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic superstant) H (SP) fo12 , която се състои от тези втори
производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (SP) fo12

 ∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 ) ∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 ) 


,
2


∂ FO1∂ FO 2
∂ FO1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TSP (FO1 , FO 2 ) , ∂ TSP (FO1 , FO 2 ) 


∂ FO 2 ∂ FO1
∂ FO 22



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (SP) fo12 елементи с
положителни значения
∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 )
∂ FO12

> 0,

∂ 2 TSP (FO1 , FO 2 )
∂ FO 22

>0

показват, че пределната суперстанта на дадена икореномическа форма се увеличава с нейното (на формата) нарастване. Това е законът за нарастващата
пределна суперстанта на икореномическата форма* (law of the marginal
superstant increasing of ecorenomic form). Законът за нарастващата пределна суперстанта е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената суперстанта при нарастване на равнището на формата. Според този закон
с нарастването на количеството на дадена икореномическа форма (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите форми) нейната суперстрататно-обща икореномическа суперстанта се увеличава с ускоряващи се
темпове, т.е. нейната пределна суперстанта нараства, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втората форма,
всяка следваща единица прираст на първата форма изисква изчерпването на
все по-големи порции от суперстантата, както и при постоянно равнище на
първата форма, всяка следваща единица прираст на втората форма също изисква изчерпването на все по-големи порции от суперстантата. Законът за нарастващата пределна суперстанта на икореномическата форма е валиден за всеки
произволен брой на формите на суперстантата, в т.ч. и при единствена форма.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Принципно положение е, че с разрастването на икореномическата форма тя
става все по-ефективна в представляването на икореномическата си суперстанта, което показва че суперстратационното икореномическо интензиониране
винаги е ускорено.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически суперстратат*
(individual ecorenomic superstratate), фирмен икореномически суперстратат*
(firm ecorenomic superstratate), обществен икореномически суперстратат*
(social ecorenomic superstratate) и други. Според ингредиентната икономическа
равнищност се разграничават микроикореномически суперстратат*
(microecorenomic
superstratate),
мезоикореномически
суперстратат*
(mesoecorenomic superstratate), макроикореномически суперстратат*
(macroecorenomic superstratate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТАТ (ecorenomic superstratate) (ки) –
във:
икореномически суперстратат;
типичен икореномически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ* (ecorenomic superstratite) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически суперстратит и икотехномически суперстратит, които са негови разновидности (то
е или икономически суперстратит, или икотехномически суперстратит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като
единство от икореномическа форма и икореномическа суперстанта (които са
видове икореномически ексститутити), негова суперстатитна външна (разкрита) страна; суперстатитна (частична и единна) външна конституираност (суперстатитна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суперстатитна (частична и единна) външна икореномическа конституираност* [superstratitive (partial and united) external
ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическа форма (като външно
състояние) и икореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икореномически
страни на икореномическата основа, които взаимно се предполагат и отричат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна (частична) външна основа на икореномическия предмет. Суперстатитът е разновидност на икореномическия екстит. Основни разновидности на
икореномическия суперстатит са обектният икореномически суперстатит*
(object ecorenomic superstratite) (суперстатитът на икореномическия обект) и
системният икореномически суперстатит* (system ecorenomic superstratite)
(суперстатитът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ (ecorenomic superstratite) (ки) –
във:
икореномически суперстратит;
икореномически суперстратит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ* (ecorenomic superstratite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически суперстратит и икотехномически суперстратит, които са негови разновидности (то
е или икономически суперстратит, или икотехномически суперстратит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическа форма и икореномическа суперстанта
(които са видове типичен икореномически ексститутити), негова суперстатитна външна (разкрита) страна; суперстатитна (частична и единна) външна конституираност (суперстатитна външнопредставена конституираност)
на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на
икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суперстатитна (частична и единна) външна типична икореномическа конституираност* [superstratitive
(partial and united) external typical ecorenomic constitution /constitutivity/] (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическа форма
(като външно състояние) и икореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типични икореномически страни на типичната икореномическа основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) външна основа на типичния икореномически предмет. Суперстатитът е разновидност на типичния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически екстит. Основни разновидности на икореномическия суперстатит са обектният икореномически суперстатит* (object ecorenomic superstratite) (суперстатитът на икореномическия обект) и системният икореномически суперстатит* (system ecorenomic superstratite) (суперстатитът на
икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСФЕНОМЕН* (ecorenomic supersphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСФЕНОМЕН (ecorenomic supersphenomenon)
(ки) – във:
икореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС* (ecorenomic supsense), икореномическа
феносуперстанта, (*) – общо понятие за икономически супсенс и икотехномически супсенс, които са негови разновидности (то е или икономически супсенс,
или икотехномически супсенс, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; външно предназначение (външно-представено предназначение) на икореномическия предмет [или още външно икореномическо предназначение* (external
ecorenomic meaning /designation/)] и начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икореномическия смисъл (на смисъла на
икореномическия предмет) [или още начин на икореномическо постигане*
(ecorenomic achievement /attaining/ way)]; супсенс на икореномическия смисъл;
общо понятие за икореномическа суперстанта и икореномическо явление:
икореномическата суперстанта и икореномическото явление са двете основни
разновидности на икореномическия супсенс. Последният представлява или
икореномическа суперстанта, или икореномическо явление. В рамките на икореномическия супсенс икореномическата суперстанта играе ролята на определящата страна, а икореномическото явление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномическият смисъл и икореномическият супсенс са категории на предназначението на икореномическия
предмет* (meaning /designation/ of the ecorenomic thing), като в частност предс97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавляват относително различни степени (равнища) на това предназначение.
Икореномическият смисъл се снема в икореномическия супсенс: икореномическият супсенс е икореномическия смисъл в снет вид.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС (ecorenomic supsense) (ки) – във:
икореномически смисъл и икореномически супсенс;
икореномически супсенс;
типичен икореномически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСИТ (ecorenomic supsensite) (ки) – във:
типичен икореномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ* (ecorenomic supsenstate) (*), супсенстатна едностепенна икореномическа дуада, – общо понятие за икономически супсенстат и икотехномически супсенстат, които са негови разновидности (то е или икономически супстенстат, или икотехномически супстенстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate)
(вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо
явление към икореномическа същност]; вид едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е супсенстата
едностепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си
икореномическо явление и икореномическа суперстанта, общо понятие за които е икореномическият супсенс и между които има отношения на определящо
и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Той е една от разновидностите на икореномическия фактитат. Всеки икореномически предмет може да с е интерпретира като икореномически супсенсат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на явление (което е негова
външна определеност) и суперстанта (която е негово външно същество). Икореномическата суперстанта е първична и определяща по отношение на икореномическото явление; тя едновременно е суперстанта на икореномическия
предмет и суперстанта на явлението на икореномическия предмет. Икореномическото явление е вторично и решаващо по отношение на икореномическата
суперстанта; то едновременно е явление на икореномическия предмет и явление на суперстантата на икореномическия предмет. Вж. икономически дисустификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дадена икореномическа суперстанта може да се опредмети [това е супсенстационно икореномическо опредметяване* (supsenstational ecorenomic
objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно
или в повече от едно взаимодействащи си икореномически явления, като се
предполага, че суперстантата се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всяко едно от явленията поотделно (по това икореномическият супсенстат
се отличава от икореномическия специфат: при последния при опредметяването си икореномическото съдържание разпределя своя обем между различните
еднотипови форми). С този преход видимата, но намираща се на някаква дълбочина икореномическа суперстанта се трансформира (вж. икономическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта икореномически явления. Това е феноменно опредметяване на икореномическата суперстанта, което показва, че икореномическото явление опосредствено е суперстантно икореномическо явление, че то е опосредствено явление на своята
суперстанта. Обратната на супсенстационното опредметяване трансформация
(като супсенстационно разпредметяване на икореномическите явления в икореномическа суперстанта) е супсенстационно икореномическо интензиониране* (supsenstational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е суперстантно интензиониране на икореномическото явление (респ. явления), което показва, че икореномическата суперстанта опосредствено е феноменна икореномическа суперстанта, че тя е
опосредствена суперстанта на своето явление. Тук се разглежда случай на опредметяване на суперстантата в само едно дадено явление (явление от даден
тип).
Количеството на суперстантата SP на икореномическия предмет като суперстанта на даденото явление в границите на икореномическия супсенстат
(на супсенстатификата) се означава като супсенстатно-обща икореномическа суперстанта* (supsenstatically-total ecorenomic superstant) TSP . Функцията,
която моделира супсенстационното икореномическо интензиониране, е
TSP = TSP (PE ),

където PE е количеството на икореномическото явление. Тя е функция на супсенстационното, значи и на суперстанционното интензиониране на икореномическото явление, и наред с това е функция на супсенстатно-общата суперс99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танта. От нея се извежда пределната суперстанта на икореномическото
явление* (marginal superstant of the ecorenomic phenomenon), която е първата
производна
MSPpe (PE ) =

∂TSP (PE )
∂ PE

на функцията на супсенстатно-общата суперстанта.
Даденото икореномическо явление (например продукт като съставно понятие), в което се опредметява икореномическата същност (например ценността), може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности)
на икореномическото явление [например различни видове (респ. разновидности) на продукта], като даденото явление е разпределило своя обем между тях.
Тогава при опредметяването й икореномическата суперстанта разпределя обема си между различните видове на явлението. Ако даденото явление е представено от един вид, тогава е налице едновидово супсенстационно икореномическо
опредметяване*
(one-species
supsenstational
ecorenomic
objectification), при два вида на явлението – двувидово супсенстационно икореномическо опредметяване* (two-species supsenstational ecorenomic
objectification), при три вида – тривидово супсенстационно икореномическо
опредметяване* (three-species supsenstational ecorenomic objectification) , при
повече от три вида – многовидово супсенстационно икореномическо опредметяване* (muitispecies supsenstational ecorenomic objectification). Съответстващите на тях разновидности на супсенстационното икореномическо интензиониране са: едновидово супсенстационно икореномическо интензиониране* (one-species supsenstational ecorenomic intensioning), двувидово супсенстационно икореномическо интензиониране* (two-species supsenstational
ecorenomic intensioning), тривидово супсенстационно икореномическо интензиониране* (three-species supsenstational ecorenomic intensioning), многовидово супсенстационно икореномическо интензиониране* (multispecies
supsenstational ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото супсенстационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на супсенстатно-общата икореномическа суперстанта при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе
израз TSP = TSP (PE ), от който се извежда съответстващата й пределна суперстанта на икореномическото явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------MSPpe (PE ) =

∂ TSP (PE )
∂ PE

.

Функцията, която моделира двувидовото супсенстационно икореномическо
интензиониране (функцията на супсенстатно-общата икореномическа суперстанта при двувидовото интензиониране), е
TSP = TSP (PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икореномическото явление, а PE 2 е вторият негов вид (тук TSP е обща суперстанта на първия и втория вид на явлението). Тя
е функция на супсенстационното, значи и на суперстанционното интензиониране на икореномическите явления, в т.ч. на суперстанционното интензиониране на първия и това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната суперстанта първия вид на икореномическото явление* (marginal
superstant of the first-species ecorenomic phenomenon)
∂ TSP (PE1 , PE 2 )

MSPpe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂ PE1

и пределната суперстанта на втория вид на икореномическото явление*
(marginal superstant of the second-species ecorenomic phenomenon)
MSPpe2 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TSP (PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

.

Те са първи частни производни на функцията на супсенстатно-общата суперстанта. Обемът на една и съща икореномическа суперстанта може да се прояви
в различни комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова
при непроменена (постоянна) величина на супсенстатно-общата суперстанта
съществува заместване между първия и втория вид на явлението, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез супсенстатнта крива на безразличието на икореномическата суперстанта*
(supsenstatic indifference curve of the ecorenomic superstant) ICSP -SPS .
Функцията на супсенстатно-общата икореномическа суперстанта
TSP = TSP (PE1 , PE 2 )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не се променя с движението на точка по супсенстатната (супсенстатификатната) крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSP -SPS . Затова
уравнението на кривата ICSP -SPS при дадено постоянно равнище на супсенстатно-общата икореномическа суперстанта е
TSP (PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна) супсенстатно-обща икореномическа суперстанта
TSP (PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по супсенстатната крива на безразличето на икореномическата суперстанта ICSP -SPS , която е низходяща, количествата на първия и
втория вид на даденото икореномическо явление се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че една и съща суперстанта може да съответства на различни
комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на
тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(d PE1 , d PE 2 ) (т.е. при движение на точка по супсенстатната крива на безразличето на икореномическата суперстанта ICSP -SPS ) прирастът на функцията на
супсенстатно-общата икореномическа супрестанта е нейният пълен диференциал
d TSP (PE1 , PE 2 ) =

= MSPpe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MSPpe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

или, което е същото,
d TSP (PE1 , PE 2 ) =

=

∂ TSP (PE1 , PE 2 )
∂ PE1

d PE1 +
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическото
явление се извършва в рамките на дадена супсенстатна крива на безразличието
на икореномическата суперстанта, диференциалният прираст на функцията на
супсенстатно-общата суперстанта е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на явлението запазва непроменена
тяхната супсенстатно-обща суперстанта:
d TSP (PE1 , PE 2 ) =

= MSPpe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MSPpe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като суперстантивно-еквивалентно
заместване на видовете на икореномическото явление* (superstantiallyequivalent substitution of the species ecorenomic phenomenon). То е суперстантивно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава
равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на
приравнената към нула функция на супсенстатно-общата икореномическа суперстанта
MSPpe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 и MSPpe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на супсенстатно-общата суперстанта, по отношение на което се конституира супсенстатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на суперстантивноеквивалентното заместване на видовете на икореномическото явление*
(marginal rate of the superstantially-equivalent substitution of the species
ecorenomic phenomenon)
MRSPS pe12 =
=−

d PE 2

=−

d PE1

MSPpe1 (PE1 , PE 2 )

=

MSPpe2 (PE1 , PE 2 )

∂ TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ TSP (PE1 , PE 2 )
:
.
∂ PE1
∂ PE 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSPS pe12 < 0 и е равна на отношението

d PE 2

d PE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлени-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ето (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MSPpe1 (PE1 , PE 2 )
MSPpe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните суперстанти на двата вида на явлението. Пределната норма
MRSPS pe12 показва към определена точка от супсенстатната крива на безразличието на икореномическата суперстанта ICSP -SPS с колко единици трябва да
се намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи
обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната супсенстатнообща суперстанта да остане постоянна величина.
Функцията на супсенстатно-общата икореномическа суперстанта е
TSP = TSP (PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата суперстанта на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic superstant) H (SP) pe12 , която се състои от тези втори
производни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (SP) pe12

 ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
.
2
 ∂ TSP (PE1 , PE 2 ) , ∂ TSP (PE1 , PE 2 ) 


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



В зависимост от икореномическата природа на суперстантата и явлението
се разграничават (1) ускорено супсенстационно икореномическо интензиониране* (accelerated supsenstational ecorenomic intensioning) и забавено супсенстационно икореномическо интензиониране* (delayed supsenstational
ecorenomic intensioning).
При ускореното супсенстационно икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата суперстанта на О. Хесе H (SP) pe12 е изцяло
положително определена:
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H (SP) pe12

 ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 > 0.
2
∂
TSP
(
PE
,
PE
)
∂
TSP
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


2
∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 2



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

>0

показват, че пределната суперстанта на даден вид на икореномическото явление се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното
интензиониране се конституира изпъкнала супсенстатна крива на безразличието на икореномическата суперстанта* (convex supsenstatic indifference
curve of the ecorenomic superstant) ICSP -SPS (фиг. 1). Дължи се на действието на
закона за нарастващата пределна суперстанта на икореномическото явление* (law of the marginal superstant increasing of the ecorenomic phenomenon).
Законът за нарастващата пределна суперстанта е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената суперстанта при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на
даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и
при постоянни останалите видове на явлението) неговата супсенстатно-обща
икореномическа суперстанта се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговата пределна суперстанта нараства, което се дължи на посоченото ускорено
насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-големи порции от суперстантата, както и при постоянно
равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все по-големи порции от
суперстантата. При този вариант на интензионирането законът за нарастващата пределна суперстанта на икореномическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все по-ефективно в представляването на икореномическата си суперстанта.
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икореномическо явление

PE 2
ICSP -SPS

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 1. Изпъкнала супсенстатна крива на безразличието на икореномическата суперстанта

При забавеното супсенстационно икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата суперстанта на О. Хесе H (SP) pe12 е изцяло
отрицателно определена:

H (SP) pe12

 ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 < 0.
2
∂
∂
TSP
(
PE
,
PE
)
TSP
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TSP (PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

<0

показват, че пределната суперстанта на даден вид на икореномическото явление намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната супсенстатна крива на безразличието на икореномическата суперстанта* (concave supsenstatic indifference
curve of the ecorenomic superstant) ICSP -SPS (фиг. 2). Дължи се на действието на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------закона за намаляващата пределна суперстанта на икореномическото явление* (law of the marginal superstant decreasing of the ecorenomic phenomenon).
Законът за намаляващата пределна суперстанта е друг израз на забавеното насищане при изчерпането на дадената суперстанта при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на
даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и
при постоянни останалите видове на явлението) неговата супсенстатно-обща
икореномическа суперстанта се увеличава със забавени темпове, т.е. неговата
пределна суперстанта намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението,
всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от суперстантата, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория
вид на явлението също изисква изчерпването на все по-малки порции от суперстантата. При този вариант на интензионирането законът за намаляващата
пределна суперстанта на икореномическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става
все по-неефективно в представляването на икореномическата си суперстанта.
Количество на втория вид
икореномическо явление

PE 2
ICSP -SPS

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 2. Вдлъбната супсенстатна крива на безразличието на икореномическата суперстанта
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически супсенстат* (individual ecorenomic supsenstate), фирмен икореномически супсенстат* (firm
ecorenomic supsenstate), обществен икореномически супсенстат* (social
ecorenomic supsenstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически супсенстат* (microecorenomic
supsenstate),
мезоикореномически
супсенстат*
(mesoecorenomic supsenstate), макроикореномически супсенстат* (macroecorenomic supsenstate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (ecorenomic supsenstate) (ки) – във:
икореномически супсенстат;
типичен икореномически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ* (ecorenomic supsenstite) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически супсенстит и
икотехномически супсенстит, които са негови разновидности (то е или икономически супсенстит, или икотехномически супсенстит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като единство от икореномическо явление и икореномическа суперстанта (които са видове икореномически ексститутити), негова супсенститна външна (разкрита) страна;
супсенститна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в
т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната
като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още
супсенститна (частична и единна) външна икореномическа конституираност* [supsenstitive (partial and united) external ecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномическо явление (като външна определеност) и икореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икореномически страни на икореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно
(частично) външно предназначение на икореномическия предмет. Супсенститът е разновидност на икореномическия екстит. Основни разновидности на
икореномическия супсенстит са обектният икореномически супсенстит*
(object ecorenomic supsenstite) (супсенститът на икореномическия обект) и
системният икореномически супсенстит* (system ecorenomic supsenstite)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(супсенститът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ (ecorenomic supsenstite) (ки) – във:
икореномически супсенсит;
икореномически супсенсит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ* (ecorenomic supsenstite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически супсенстит
и икотехномически супсенстит, които са негови разновидности (то е или икономически супсенстит, или икотехномически супсенстит, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическо явление и икореномическа суперстанта (които са видове типичен икореномически ексститутити), негова супсенститна външна
(разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
супсенститна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на типичния икореномически
предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система,
последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още супсенститна (частична и единна) външна типична икореномическа конституираност* [supsenstitive (partial and united) external typical
ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическо явление (като външна
определеност) и икореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типичен икореномически страни на типичното икореномическо предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно предназначение
на типичния икореномически предмет. Супсенститът е разновидност на типичния икореномически екстит. Основни разновидности на икореномически
супсенстит са обектният икореномически супсенстит* (object ecorenomic
supsenstite) (супсенститът на икореномическия обект) и системният икореномически супсенстит* (system ecorenomic supsenstite) (супсенститът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНС* (ecorenomic susens) (съкратено от икореномически смисъл и икореномически супсенс), икореномически дисустант,
(*) – общо понятие за икономически сусенс и икотехномически сусенс, които
са негови разновидности (то е или икономически сусенс, или икотехномически
сусенс, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икореномически смисъл и икореномически супсенс, които са негови разновидности и
които като двойка образуват икореномическия сусенсат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на сусенсна двустепенна икореномическа монада). Същото е като икореномически сусенсант* (ecorenomic susensant). Разновидност е на понятието за икореномически
реалитант. Тъй като икореномическият смисъл е общо понятие за икореномическа същност и икореномическа субстанция, а икореномическият супсенс
(същото като икореномическа феносуперстанта) е общо понятие за икореномическо явление и икореномическа суперстранта, икореномическият сусeнс е
общо понятие за същност, явление, субстанция и суперстанта в икореномиката
и затова се покрива с понятието за икореномически дисустант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ* (ecorenomic susenstant) (*) – общо
понятие за икономически сусенстант и икотехномически сусенстант, които
са негови разновидности (то е или икономически сусенстант, или икотехномически сусенстант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие
за икореномически сeнстат и икореномически супсенстат, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икореномическия сусенстат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност
на сусенстатна двустепенна икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икореномически реалититант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАНТ (ecorenomic susensant) (ки) – във:
икореномически сусенсант;
типичен икореномически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАТ* (ecorenomic susensate), сусенсатна
двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за икономически
сусенсат и икотехномически сусенсат, които са негови разновидности (то е
или икономически сусенсат, или икотехномически сусенсат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposaбte) (вж. икономически
диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна икореномическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е сусенсатна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически
смисъл и икореномически супсенс (последното същото като икореномическа
феносуперстанта), между които има отношения на определящо и решаващо
в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност
е на понятието за икореномически реалитат. Всеки икореномически предмет
може да се интерпретира като икореномически сусенсат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на смисъл (който е негова вътрешна сусенсатно
предназначение) и супсенс (който е негова вътрешно сусенсатно предназначение). Икореномическият смисъл е първичен и определящ по отношение на
икореномическия супсенс; той едновременно е смисъл на икореномическия
предмет и смисъл на супсенса на икореномическия предмет. Икореномическият супсенс е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия смисъл;
той едновременно е супсенс на икореномическия предмет и супсенс на смисъла на икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАТ (ecorenomic susensate) (ки) – във:
икореномически сусенсат;
типичен икореномически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ* (ecorenomic susensite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенсит и икотехномически сусенсит, които са негови разновидности (то е или икономически
сусенсит, или икотехномически сусенсит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически смисъл (който е вид икореномически интуит) и икореномически супсенс
(който е вид икореномически екстуит) (същото като икореномическа феносуперстанта), като цялостност на негова смислова вътрешна (скрита) и супсен111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сна външна (разкрита) страна; сусенситна (частична) цялостна конституираност (сусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенситна (частична) цялостна
икореномическа конституираност* (susensitive partial entire ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномически смисъл и икореномически супсенс в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически
страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на икореномическия предмет. Сусенситът е общо понятие за икореномически диспозит и икореномически сустит. Той е разновидност е на
икореномическия контуит. В границите на икореномическия сусенсит икореномическият смисъл и икореномическият супсенс са относително различни
сусенситни степени (равнища) на конституираността на икореномическия
предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият смисъл се снема в икореномическия супсенс: икореномическият супсенс
е икореномическия смисъл в снет вид. Първопричината на икореномическия
супсенс е скрита в икореномическия смисъл, а икореномическият смисъл [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия супсенс [който е вид
вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сусенсит са обектният икореномически сусенсит* (object ecorenomic susensite) (сусенситът на икореномическия обект) и
системният икореномически сусенсит* (system ecorenomic susensite) (сусенситът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ (ecorenomic susensite) (ки) – във:
икореномически сусенсит;
икореномически сусенсит (като разновидност на типичния диалектически
икореномически ингредиент);
типичен икореномически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ* (ecorenomic susensite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенсит и ико112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически сусенсит, които са негови разновидности (то е или икономически сусенсит, или икотехномически сусенсит, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от
икореномически смисъл (който е вид типичен икореномически интуит) и икореномически супсенс (който е вид типичен икореномически екстуит) (същото
като икореномическа феносуперстанта), като цялостност на негова смислова
вътрешна (скрита) и супсенсна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); сусенситна (частична) цялостна
конституираност (сусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенситна (частична) цялостна типична икореномическа конституираност* (susensitive partial entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномически смисъл
и икореномически супсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие
(на две типичен икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на типичния икореномически
предмет. Сусенситът е общо понятие за икореномически диспозит и икореномически сустит. Той е разновидност е на типичния икореномически контуит.
В границите на икореномическия сусенсит икореномическият смисъл и икореномическият супсенс са относително различни сусенситни степени (равнища)
на конституираността на типичния икореномически предмет*
(constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическият
смисъл се снема в икореномическия супсенс: икореномическият супсенс е
икореномическия смисъл в снет вид. Първопричината на икореномическия
супсенс е скрита в икореномическия смисъл, а икореномическият смисъл [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния
икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия супсенс [който е
вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни
разновидности на икореномическия сусенсит са обектният икореномически
сусенсит* (object ecorenomic susensite) (сусенситът на икореномическия
обект) и системният икореномически сусенсит* (system ecorenomic susensite) (сусенситът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.

113

1942

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ* (ecorenomic susenstant) (*) – общо
понятие за икономически сусенстант и икотехномически сусенстант, които
са негови разновидности (то е или икономически сусенстант, или икотехномически сусенстант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие
за икореномически сeнстат и икореномически супсенстат, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икореномическия сусенстат
(последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в частност
на сусенстатна двустепенна икореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икореномически реалититант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ (ecorenomic susenstant) (ки) – във:
икореномически сусенстант;
типичен икореномически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТ* (ecorenomic susenstate) (съкратено от
икореномически сенстат и икореномически супсенстат), супсенстатна
двустепенна икореномическа дуада, икореномически дисустификат, (*) –
общо понятие за икономически сусенстат и икотехномически сусенстат, които са негови разновидности (то е или икономически сусенстат, или икотехномически сусенстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в
границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна
икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така
че е сусенсатна двустепенна икореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически сенстат (последният от своя страна съставен от икореномическата същност и икореномическата субстанция) и (б)
икореномически супсенстат (последният от своя страна съставен от икореномическото явление и икореномическата суперстанта), между които (а) и (б)
има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е
едностепенна икореномическа дуада). В това се качество икореномическият
сусенстат е едносъставна двустепенна икореномическа дуада* (one-complex
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------two-stage ecorenomic duad) (вж. двустепенна икореномическа дуада), състояща
се от четири елемента (същност, субстанция, явление и суперстанта), всеки
един от които е едносъставно икореномическо понятие* (ecorenomic concept
/conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икореномическият сусенстат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа монада* (two-complex two-stage ecorenomic monad) (вж. двустепенна икореномическа монада), състояща се от два елемента (сенстат и супсенстат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо
понятие. Икореномическият сусенстат е разновидност на понятието за икореномически реалититат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически сусенстат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на сенстат (който е негово вътрешно сусенстатно предназначение) и
супсенстат (който е негово външно сусенстатно предназначение). Икореномическият сенстат е първичен и определящ по отношение на икореномическия
супсенстат; той едновременно е сенстат на икореномическия предмет и сенстат на супсенстата на икореномическия предмет. Икореномическият супсенстат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия сенстат; той
едновременно е супсенстат на икореномическия предмет и супсенстат на сенстата на икореномическия предмет. Икореномическият сусенстат се покрива с
икореномическия дисустификат, тъй като и двете понятия представляват една
и съща двустепенна икореномическа дуада (в първия случай като монада от
две едностепенни дуади, а във втория – като дуада от две двустепенни монади).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ* (ecorenomic susenstatate) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенстатат и икотехномически сусенстатат, които са негови разновидности (то е
или икономически сусенстатат, или икотехномически сусенстатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически сенстат (който е вид икореномически интат) и икореномически супсенстат (който е вид икореномически екстат), като цялостност на негова сенстатна вътрешна (скрита) и супсенстатна външна (разкрита)
страна; сусенстататна (частична) цялостна конституираност (сусенстататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още сусенстататна (частична) цялостна икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституираност* [susenstatative (partial) entire ecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномически сенстат и икореномически супсенстат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни,
които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно предназначение на икореномическия предмет. Сусенстататът е съвкупност
от понятията за икореномически диспозит и икореномически сустит. Той е
разновидност на икореномическия контат. В границите на икореномическия
сусенстатат икореномическият сенстат и икореномическият супсенстат са относително различни сусенстататни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecorenomic thing). Икореномическият сенстат се снема в икореномическия
супсенстат: икореномическият супсенстат е икореномическия сенстат в снет
вид. Първопричината на икореномическия супсенстат е скрита в икореномическия сенстат, а икореномическият сенстат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива
чрез икореномическия супсенстат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сусенстатат са обектният икореномически сусенстатат* (object ecorenomic susenstatate) (сусенстататът на икореномическия обект) и системният икореномически сусенстатат* (system ecorenomic susenstatate) (сусенстататът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ (ecorenomic susenstatate) (ки) – във:
икореномически сусенстатат;
икореномически сусенстатат (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ* (ecorenomic susenstatate) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенстатат и икотехномически сусенстатат, които са негови разновидности (то е
или икономически сусенстатат, или икотехномически сусенстатат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет
като цялостност от икореномически сенстат (който е вид типичен икореноми116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески интат) и икореномически супсенстат (който е вид типичен икореномически екстат), като цялостност на негова сенстатна вътрешна (скрита) и супсенстатна външна (разкрита) страна; сусенстататна (частична) цялостна
конституираност (сусенстататна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическиs обект и на икореномическаjd система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстататна
(частична) цялостна типична икореномическа конституираност* [susenstatative (partial) entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномически сенстат и
икореномически супсенстат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); (частично) съвкупностно цялостно предназначение на типичния
икореномически предмет. Сусенстататът е съвкупност от понятията за икореномически диспозит и икореномически сустит. Той е разновидност на типичния икореномически контат. В границите на икореномическия сусенстатат
икореномическият сенстат и икореномическият супсенстат са относително
различни сусенстататни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
ecorenomic thing). Икореномическият сенстат се снема в икореномическия
супсенстат: икореномическият супсенстат е икореномическият сенстат в снет
вид. Първопричината на икореномическия супсенстат е скрита в икореномическия сенстат, а икореномическият сенстат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се
разкрива чрез икореномическия супсенстат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на
икореномическия сусенстатат са обектният икореномически сусенстатат*
(object ecorenomic susenstatate) (сусенстататът на икореномическия обект) и
системният икореномически сусенстатат* (system ecorenomic susenstatate)
(сусенстататът на икореномическата система). Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ* (ecorenomic susenstatite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенстатит и икотехномически сусенстатит, които са негови разновидности (то е
или икономически сусенстатит, или икотехномически сусенстатит, но не и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически сенстит (който е вид икореномически интит) и
икореномически супсенстит (който е вид икореномически екстит), като цялостност на негова сенститна вътрешна (скрита) и супсенститна външна (разкрита) страна; сусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (сусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстатитна (частична и единна)
цялостна икореномическа конституираност* [susenstatitive (partial and
united) entire ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически сенстит и
икореномически супсенстит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
единно (частично) цялостно предназначение на икореномическия предмет.
Сустрататитът е единство на понятията за икореномически диспозит и икореномически сустит. Той е разновидност на икореномическия контит. В границите на икореномическия сусенстатит икореномическият сенстит и икореномическият супсенстит са относително различни сусенстатитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият сенстит се снема в
икореномическия супсенстит: икореномическият супсенстит е икореномическия сенстит в снет вид. Първопричината на икореномическия супсенстит е
скрита в икореномическия сенстит, а икореномическият сенстит [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия
предмет] се разкрива чрез икореномическия супсенстит [който е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сусенстатит са обектният икореномически сусенстатит*
(object ecorenomic susenstatite) (сусенстатитът на икореномическия обект) и
системният икореномически сусенстатит* (system ecorenomic susenstatite)
(сусенстатитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия сусенстатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР сусенсант

ИР супсенс

ИРсмисъл

ИР дисустант

ИР сусенсат
ИР дисустификант

ИР сусенсит

ИР диспозант и ИР
сустант

ИР същност и ИР
субстанция

ИР явление и ИР
суперстанта

ИР диспозат и ИР
сустат

ИР диспозит и
ИР сустит
ИР дисустат

ИР супсенстат

ИР сенстат
ИР сусенстант

ИР дисустификат
ИР сусенстат

ИР сусенстатат

ИР сусенстинт

ИР сенстит

ИР супсенстит

ИР дисустит

ИР сусенстит
ИР дисустифитит

ИР сусенстатит
Фиг. 1. Икореномически сусенстатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ (ecorenomic susenstatite) (ки) – във:
икореномически сусенстатит;
икореномически сусенстатит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ* (ecorenomic susenstatite) (като
разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенстатит и икотехномически сусенстатит, които са негови разновидности (то е
или икономически сусенстатит, или икотехномически сусенстатит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномически сенстит (който е вид типичен икореномически интит) и икореномически супсенстит (който е вид типичен икореномически екстит), като цялостност на негова сенститна вътрешна (скрита) и
супсенститна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); сусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (сусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия
обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстатитна (частична и единна) цялостна типична икореномическа конституираност*
[susenstatitive (partial and united) entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномически сенстит и икореномически супсенстит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно предназначение на типичния икореномически предмет. Сустрататитът
е единство на понятията за икореномически диспозит и икореномически сустит. Той е разновидност на типичния икореномически контит. В границите
на икореномически сусенстатит икореномическияг сенстит и икореномическият супсенстит са относително различни сусенстатитни степени (равнища) на
конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическияг сенстит се
снема в икореномическия супсенстит: икореномическият супсенстит е икореномическия сенстит в снет вид. Първопричината на икореномическия супсенстит е скрита в икореномическия сенстит, а икореномическият сенстит [който е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия супсенстит [който е
вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни
разновидности на икореномическия сусенстатит са обектният икореномически сусенстатит* (object ecorenomic susenstatite) (сусенстатитът на икореномическия обект) и системният икореномически сусенстатит* (system
ecorenomic susenstatite) (сусенстатитът на типичната икореномическа система).
Понятията, свързани с икореномическия сусенстатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИР сусенсант

ИР супсенс

ИРсмисъл

ИР дисустант

ИР сусенсат
ИР
дисустификант

ИР сусенсит

ИР диспозант и ИР
сустант

ИР същност и ИР
субстанция

ИР явление и ИР
суперстанта

ИР диспозат и ИР
сустат

ИР диспозит и
ИР сустит
ИР дисустат

ИР супсенстат

ИР сенстат

ИР сусенстант

ИР дисустификат
ИР сусенстат

ИР сусенстатат

ИР сусенстинт

ИР сенстит

ИР супсенстит

ИР дисустит

ИР сусенстит
ИР дисустифитит

ИР сусенстатит
Фиг. 1. Икореномически сусенстатит (като разновидност на типичен ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в
енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ* (ecorenomic susenstint) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенстинт и
икотехномически сусенстинт, които са негови разновидности (то е или икономически сусенстинт, или икотехномически сусенстинт, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически сенстит и
икореномически супсенстит, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия сусенстит (последният в качеството му на
двустепенна икореномическа монада, в частност на сусенститна двустепенна
икореномическа монада); общо понятие или за сусенстинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща
конституираност), или за сусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икореномическия предмет. Икореномическият сусенстинт е разновидност на
икореномическия конант. Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ (ecorenomic susenstint) (ки) – във:
икореномически сусенстинт;
икореномически сусенстинт (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ* (ecorenomic susenstint) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сусенстинт и
икотехномически сусенстинт, които са негови разновидности (то е или икономически сусенстинт, или икотехномически сусенстинт, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически сенстит и
икореномически супсенстит, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия сусенстит (последният в качеството му на
двустепенна типична икореномическа монада, в частност на сусенститна
двустепенна типична икореномическа монада) (вж. типичен диалектически
икореномически ингредиент); общо понятие или за сусенстинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
типичния икореномически предмет. Икореномическият сусенстинт е разно123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност на типичния икореномически конант. Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ* (ecorenomic susenstite), сусенститна
двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически сусенстит и икотехномически сусенстит,
които са негови разновидности (то е или икономически сусенстит, или икотехномически сусенстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сусенститна двустепенна икореномическа монада),
състояща се от взаимодействащи си икореномически сенстит и икореномически супсенстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като
икореномически сусенстит, т.е. като диалектически противоречиво единство
на сенстит [който е негова сенститна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, сенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и супсенстит
[който е негова супсенститна единна частична външна (разкрита) конституираност, супсенститна единна частична външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият сенстит е
първичен и определящ по отношение на икореномическия супсенстит; той
едновременно е сенстит на икореномическия предмет и начин на имплициране
на супсенстита на икореномическия предмет. Икореномическият супсенстит е
вторичен и решаващ по отношение на икореномическия сенстит; той едновременно е супсенстит на икореномическия предмет и начин на експлициране на
сенстита на икореномическия предмет. Икореномическият сусенстит е разновидност на икореномическия конат. Вж. икореномически сусенстатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ (ecorenomic susenstite) (ки) – във:
икореномически сусенстит;
икореномически сусенстит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ* (ecorenomic susenstite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), сусенститна двустепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(икономическа алтернатива между) икономически сусенстит и икотехномически сусенстит, които са негови разновидности (то е или икономически сусенстит, или икотехномически сусенстит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна типична икореномическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е сусенститна двустепенна типична икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически сенстит и икореномически супсенстит, между които има отношения
на определящо и решаващо в икореномиката (вж. типичен диалектически
икореномически ингредиент). Всеки типичен икореномически предмет може
да се интерпретира като икореномически сусенстит, т.е. като диалектически
противоречиво единство на сенстит [който е негова сенститна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, сенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го
среда] и супсенстит [който е негова супсенститна единна частична външна
(разкрита) конституираност, супсенститна единна частична външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икореномическият сенстит е първичен и определящ по отношение на икореномическия
супсенстит; той едновременно е сенстит на икореномическия предмет и начин
на имплициране на супсенстита на типичния икореномически предмет. Икореномическият супсенстит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия сенстит; той едновременно е супсенстит на типичния икореномически
предмет и начин на експлициране на сенстита на типичния икореномически
предмет. Икореномическият сусенстит е разновидност на типичния икореномически конат. Вж. икореномически сусенстатит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАНТ* (ecorenomic sustant) (съкратено от икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта) (*) – общо понятие за икономически сустант и икотехномически сустант, които са негови
разновидности (то е или икономически сустант, или икотехномически сустант,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж.
икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия сустат (последният в качеството
му на двустепенна икореномическа монада и същото като икореномически
спецификат). Икореномическият сустант е една от разновидностите на икоре125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия специсустант и на икореномическия дисустант. Вж. икореномически сустанти.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАНТ (ecorenomic sustant) (ки) – във:
икореномически сустант;
типичен икореномически сустант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАНТИ* (ecorenomic sustants) (съкратено от
икореномически сустификанти), сустификатни икореномически ингредиенти, (*) – общо понятие за икономически сустанти и икотехномически сустанти, които са техни разновидности [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; икореномически ингредиенти на субстанциалностратифицираната икореномическа система* (substantially-stratified
ecorenomic system) (вж. стратифицирана икономическа система); съставките
на икореномическия сустификат; същото като икореномически страти*
(economic strata) (вж. икономически страт) на субстанциалностратифицираната икореномическа система. Различават се входен и изходен
икореномически сустант. Входният икореномически сустант* (input
ecorenomic sustant) [входният сустификатен икореномически ингредиент*
(input sustificatical ecorenomic ingredient)] е входния икореномически ингредиент* (input economic ingredient) (вж. входен икономически ингредиент) на субстанциално-стратифицираната икореномическа система. Изходният икореномически сустант * (output ecorenomic sustant) [изходният сустификатен
икореномически ингредиент* (output sustificatical ecorenomic ingredient)] е
изходният икореномически ингредиент* (output economic ingredient) (вж.
изходен икономически ингредиент) на субстанциално-стратифицираната икореномическа система.
Когато субстанциално-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен сустификатен икореномически ингредиент* (implicit sustificatical ecorenomic ingredient) [имплицитен икореномически сустант * (implicit ecorenomic sustant)] или още като сустификатен
икореномически имплициент* (sustificatical ecorenomic implicient) и това е
икореномическата субстанция, а изходният ингредиент – като експлицитен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустификатен икореномически ингредиент* (explicit sustificatical
ecorenomic ingredient) [експлицитен икореномически сустант* (explicit
ecorenomic sustant)] или още като сустификатен икореномически експлициент* (sustificatical ecorenomic explicient) и това е икореномическата суперстанта. Затова пък, когато субстанциално-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икореномическа система нейният изходен
ингредиент се определя като имплицитен сустификатен икореномически ингредиент (имплицитен икореномически сустант, сустификатен икореномически
имплициент) (икореномическата субстанция), а входният ингредиент – като
експлицитен сустификатен икореномически ингредиент (експлицитен икореномически сустант, сустификатен икореномически експлициент) (икореномическата суперстанта).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икореномически сустанти* (individual
ecorenomic sustants), фирмени икореномически сустанти* (firm ecorenomic
sustants), обществени икореномически сустанти* (social ecorenomic sustants)
и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикореномически сустанти* (microecorenomic sustants), мезоикореномически сустанти* (mesoecorenomic sustants), макроикореномически сустанти* (macroecorenomic sustants).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТ* (ecorenomic sustate), икореномически
сустификат, сустатна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за икономически сустат и икотехномически сустат, които са негови
разновидности (то е или икономически сустат, или икотехномически сустат,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж.
икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икореномически сустификат, така че е сустатна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, общо понятие за които е икореномическият сустант
и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите
на икореномическия специсустификант и на икореномическия дисустатификант. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икорено127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически сустат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на субстанция (която е негова специфатно вътрешно състояние) и суперстанта (която е
негова специфатно външно състояние). Икореномическата субстанция е първично и определящо по отношение на икореномическата суперстанта; тя
едновременно е субстанция на икореномическия предмет и субстанция на суперстантата на икореномическия предмет. Икореномическата суперстанта е
вторична и решаваща по отношение на икореномическата субстанция; тя
едновременно е суперстанта на икореномическия предмет и суперстанта на
субстанцията на икореномическия предмет. Икореномическата суперстанта е
начинът на реализиране на икореномическата субстанция. Вж. икореномически
битериорат и икореномически сустанти.
Дадена икореномическа субстанция може да се опредмети [това е сустационно икореномическо опредметяване* (sustational ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване изобщо*
(ecorenomic objectification) (вж. икономическо опредметяване)] в една или в
повече от една взаимодействащи си икореномически суперстанти, като се
предполага, че субстанцията се опредметява (се експлицира) с целия си обем
във всяка една от супертантите поотделно (по това икореномическият сустат
се отличава от икореномическия специфат: при последния при опредметяването си икореномическото съдържание разпределя своя обема между различните
еднотипови форми). С този преход невидимата и намираща се в дълбочина
икореномическа субстанция се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една по-близки до видимостта икореномически суперстанти. Това е суперстантно опредметяване на икореномическата субстанция, което показва, че икореномическата суперстанта непосредствено е субстанциална икореномическа суперстанта, че тя е непосредствена суперстанта на своята субстанция. Обратната на сустационното опредметяване трансформация (като сустационно разпредметяване на икореномическите суперстанти в икореномическа субстанция) е сустационното икореномическо интензиониране* (sustational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на
икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж.
икономическо интензиониране)]. То е субстанционно интензиониране на икореномическата суперстанта (респ. суперстанти), което показва, че икореномическата субстанция непосредствено е суперстантивна икореномическа субстанция, че тя е непосредствена субстанция на своята суперстанта. Тук се
разглежда случай на опредметяване на субстанцията в само една дадена супер-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------станта (суперстанта от даден тип, изразяваща някакъв етап от икореномическата еволюция).
Количеството на субстанцията SB на икореномическия предмет като субстанция на дадената суперстанта в границите на икореномическия сустат (на
сустификата) се означава като сустатно-обща икореномическа субстанция*
(sustatically-total ecorenomic substance) TSB . Функцията, която моделира сустационното икореномическо интензиониране, е TSB = TSB(SP), където SP е
количеството на икореномическата суперстанта. Тя е функция на сустационното, значи и на субстанционното интензиониране на икореномическата суперстанта, и наред с това е функция на сустатно-общата субстанция. От нея се
извежда пределната субстанция на икореномическата суперстанта* (marginal substance of the ecorenomic superstant), която е първата производна
MSBsp (SP ) =

∂TSB(SP)
∂SP

на функцията на сустатно-общата субстанция.
Дадената икореномическа суперстанта (например икореномичмески фактор като съставно понятие), в което се опредметява икореномическата субстанция, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическата суперстанта [например различни видове (респ.
разновидности) на икореномичмеския фактор], като дадената суперстанта е
разпределиля своя обем между тях. Тогава при опредметяването и икореномическата субстанция разпределя обема си между различните видове на суперстантата. Ако дадената суперстанта е представена от един вид, тогава е налице
едновидово сустационно икореномическо опредметяване* (one-species
sustational ecorenomic objectification), при два вида на суперстантата – двувидово сустационно икореномическо опредметяване* (two-species sustational
ecorenomic objectification), при три вида – тривидово сустационно икореномическо опредметяване* (three-species sustational ecorenomic objectification) ,
при повече от три вида – многовидово сустационно икореномическо опредметяване* (muitispecies sustational ecorenomic objectification). Съответстващите на тях разновидности на сустационното икореномическо интензиониране са: едновидово сустационно икореномическо интензиониране* (onespecies sustational ecorenomic intensioning), двувидово сустационно икореномическо интензиониране* (two-species sustational ecorenomic intensioning),
тривидово сустационно икореномическо интензиониране* (three-species
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustational ecorenomic intensioning), многовидово сустационно икореномическо интензиониране* (multispecies sustational ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото сустационно икореномическо
интензиониране (тя е функцията на сустатно-общата икореномическа субстанция при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз
TSB = TSB(SP), като пределната субстанция на икореномическата суперстанта
при него е
MSBsp (SP ) =

∂TSB(SP)
∂SP

.

Функцията, която моделира двувидовото сустационно икореномическо интензиониране (функцията на сустатно-общата икореномическа субстанция
при двувидовото интензиниране), е
TSB = TSB(SP1 , SP2 ),

където SP1 е първият вид на икореномическата суперстанта, а SP2 е вторият
нейн вид (тук TSB е обща субстанция на първия и втория вид суперстанта). Тя
е функция на сустационното, значи и на субстанционното интензиониране на
икореномическите суперстанти, в т.ч. на субстанционното интензиониране на
първия и това на втория вид на суперстантата. От нея се извеждат пределната
субстанция на първия вид на икореномическата суперстанта* (marginal
substance of the first-species ecorenomic superstant)
MSBsp1 (SP1 , SP2 ) =

∂ TSB(SP1 , SP2 )
∂SP1

и пределната субстанция на втория вид на икореномическата суперстанта* (marginal substance of the second-species ecorenomic superstant)
MSBsp2 (SP1 , SP2 ) =

∂ TSB(SP1 , SP2 )
∂SP2

Те са първи частни производни на функцията на сустатно-общата субстанция.
Обемът на една и съща икореномическа субстанция може да се прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на дадената суперстанта. Затова
при непроменена (постоянна) величина на сустатно-общата субстанция съществува заместване между първия и втория вид на суперстантата, като техни130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез сустатната крива на безразличието на икореномическата субстанция*
(sustatic indifference curve of the ecorenomic substance) ICSB-SUS .
Функцията на сустатно-общата икореномическа субстанция
TSB = TSB(SP1 , SP2 )

не се променя с движението на точка по сустатната (сустификатната) крива на
безразличето на икореномическата субстанция ICSB-SUS . Затова уравнението на
кривата ICSB-SUS при дадено постоянно равнище на сустатно-общата икореномическа субстанция е
TSB = TSB(SP1 , SP2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическата суперстанта, имащи посочената еднаква (постоянна) сустатно-обща икореномическа субстанция
TSB(SP1 , SP2 ) = const.

С движението на точка по сустатната крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSB-SUS , която е низходяща, количествата на първия и втория
вид на дадената икореномическа суперстанта се променят в противоположна
посока като увеличаването на едната замества намаляването на другата. Положението, че една и съща субстанция може да съответства на различни комбинации на видовете на суперстантата обаче не означава, че при използване на
тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на суперстантата
(d SP1 , d SP2 ) (т.е. при движение на точка по сустатната крива на безразличето
на икореномическата суперстанта ICSB-SUS ) прирастът на функцията на сустатно-общата икореномическа суперстанта е нейният пълен диференциал
d TSB(SP1 , SP2 ) =
= MSBsp1 (SP1 , SP2 )d SP1 + MSBsp2 (SP1 , SP2 )d SP2

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TSB(SP1 , SP2 ) =
=

∂ TSB(SP1 , SP2 )
∂SP1

d SP1 +

∂ TSB(SP1 , SP2 )
∂SP2

d SP2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическата
суперстанта се извършва в рамките на дадена сустатна крива на безразличието
на икореномическата субстанция, диференциалният прираст на функцията на
сустатно-общата субстанция е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в количестава на двата вида на субстанцията запазва непроменена
тяхната сустатно-обща субстанция:
d TSB(SP1 , SP2 ) =
= MSBsp1 (SP1 , SP2 )d SP1 + MSBsp2 (SP1 , SP2 )d SP2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстанциално-еквивалентно
заместване на видовете на икореномическата суперстанта* (substantiallyequivalent substitution of the species ecorenomic superstant). То е субстанциалноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на сустатно-общата икореномическа субстанция
MSB sp1 (SP1 , SP2 )d SP1 и MSB sp2 (SP1 , SP2 )d SP2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на сустатно-общата събстанция,
по отношение на което се конституира сустатната крива на нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстанциално-еквивалентното заместване на видовете на икореномическата субстанция* (marginal rate of
the substantially-equivalent substitution of the species ecorenomic superstant)
MRSBSsp12 =
=−

d SP2

=−

d SP1

MSBsp1 (SP1 , SP2 )
MSBsp2 (SP1 , SP2 )

∂ TSB(SP1 , SP2 ) ∂ TSB(SP1 , SP2 )
:
.
∂SP1
∂SP2
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[

]

Тя е отрицателна величина MRSBSsp12 < 0 и е равна на отношението

d SP2

d SP1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на суперстантата (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MSBsp1 (SP1 , SP2 )
MSBsp2 (SP1 , SP2 )

между пределните субстанции на двата вида на суперстантата. Пределната
норма MRSBSsp12 показва към определена точка от сустатната крива на безразличието на икореномическата субстанция ICSB-SUS с колко единици трябва
да се намали обемът на втория вид на суперстантата, което да позволи да се
увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната сустатно-обща субстанция да остане постоянна величина.
Функцията на сустатно-общата икореномическа субстанция е
TSB = TSB(SP1 , SP2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата субстанция на О. Хесе* (Hesse matrix of the ecorenomic substance) H (SB) sp12 , която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (SB) sp12

 ∂ 2 TSB(SP1 , SP2 ) ∂ 2 TSB(SP1 , SP2 ) 


,
2


∂SP1 ∂SP2
∂SP1
= 2
 > 0.
2
∂
∂
TSB
(
SP
,
SP
)
TSB
(
SP
,
SP
)

1
2
1
2 
,


∂SP2 ∂SP1
∂SP22



Матрицата на икореномическата субстанция на О. Хесе H (SB) sp12 изцяло положително определена, тъй като сустационното интензиониране е винаги
ускорено сустационно икореномическо интензиониране* (accelerated
sustational ecorenomic intensioning), което е обусловено от икореномическата
природа на субстанцията и суперстантата. Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
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∂SP12

> 0,

∂ 2 TSB(SP1 , SP2 )
∂SP22

>0

показват, че пределната субстанция на даден вид на икореномическата суперстанта се увеличава с нейното (на суперстантата) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала сустатна крива на безразличието на икореномическата субстанция* (convex sustatic indifference
curve of the ecorenomic substance) ICSB-SUS (фиг. 1). Дължи се на действието на
закона за нарастващата пределна субстанция на икореномическата суперстанта* (law of the marginal substance increasing of the ecorenomic
superstant). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване
на равнището на суперстантата. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическата суперстанта (при постоянни други
условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на суперстантата) неговата
сустатно-обща икореномическа субстанция се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. нейната пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория
вид на суперстантата, всяка следваща единица прираст на първия вид на суперстантата изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията,
както и при постоянно равнище на първия вид на суперстантата, всяка
следваща единица прираст на втория вид на суперстантата също изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията. Законът за нарастващата
пределна субстанция на икореномическата суперстанта е валиден за всеки
произволен брой на видовете на суперстантата, в т.ч. и при единствен вид. При
ускореното интензиониране с разширяването на икореномическата суперстанта тя става все по-ефективна в представляването на икореномическата си субстанция.
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икореномическа суперстанта

SP2
ICSB-SUS

SP1

0

Количество на първия вид
икореномическа суперстанта
Фиг. 1. Изпъкнала сустатна крива на безразличието на икореномическата субстанция

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически сустат* (individual
ecorenomic sustate), фирмен икореномически сустат* (firm ecorenomic
sustate), обществен икореномически сустат* (social ecorenomic sustate) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикореномически сустат* (microecorenomic sustate), мезоикореномически сустат* (mesoecorenomic sustate), макроикореномически сустат*
(macroecorenomic sustate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТ (ecorenomic sustate) (ки) – във:
икореномически сустат;
типичен икореномически сустат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТАНТ* (ecorenomic sustatant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТАТ* (ecorenomic sustatate) – вж. релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТИТ* (ecorenomic sustatite) – вж. релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИАКТИВ* (ecorenomic sustiasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОЗИТ* (ecorenomic sustidisposite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОЗИТ (ecorenomic sustidisposite) (ки)
– във:
икореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОТИТ* (ecorenomic sustidispotite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИКОНТИВ* (ecorenomic susticonassets) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИТИТ* (ecorenomic sustispecitite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИФИТ* (ecorenomic sustispecifite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИФИТ (ecorenomic sustispecifite) (ки)
– във:
икореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИТ* (ecorenomic sustite) (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически сустит и икотехномически
сустит, които са негови разновидности (то е или икономически сустит, или
икотехномически сустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
икореномически предмет като цялостност от икореномическа субстанция (ко136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ято е вид икореномически институтит) и икореномическа суперстанта (която е вид икореномически ексститутит), като цялостност на негова субстанциална вътрешна (скрита) и суперстантна външна (разкрита) страна; суститна
цялостна конституираност (суститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суститна единична
цялостна икореномическа конституираност* (sustitive single entire
ecorenomic constitution /constitutivity/); икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно същество (основание) на икореномическия предмет. Разновидност е на
икореномическия конститутит. В границите на икореномическия сустит икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта са относително
различни суститни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическата субстанция се снема в икореномическата суперстанта: икореномическата суперстанта е икореномическата субстанция в снет вид. Първопричината на икореномическата суперстанта е скрита в икореномическата субстанция, а икореномическата субсгтанция [която е вид първична (примитивна)
и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез
икореномическата суперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сустит
са обектният икореномически сустит* (object ecorenomic sustite) (суститът
на икореномическия обект) и системният икореномически сустит* (system
ecorenomic sustite) (суститът на икореномическата система).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИТ (ecorenomic sustite) (ки) – във:
икореномически сустит;
икореномически сустит (като разновидност на типичния диалектически
икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИТ* (ecorenomic sustite) (като разновидност на
типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(икономическа алтернатива между) икономически сустит и икотехномически
сустит, които са негови разновидности (то е или икономически сустит, или
икотехномически сустит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство);
типичен икореномически предмет като цялостност от икореномическа субстанция (която е вид типичен икореномически институтит) и икореномическа
суперстанта (която е вид типичен икореномически ексститутит), като цялостност на негова субстанциална вътрешна (скрита) и суперстантна външна
(разкрита) страна; суститна цялостна конституираност (суститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още суститна единична цялостна типична икореномическа
конституираност* (sustitive single entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); цялостно същество (основание) на типичния икореномически предмет. Разновидност е на типичния икореномически
конститутит. В границите на икореномическия сустит икореномическата
субстанция и икореномическата суперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическата субстанция се снема в икореномическата суперстанта: икореномическата суперстанта е икореномическата субстанция в снет вид. Първопричината на икореномическата суперстанта е скрита в икореномическата субстанция, а икореномическата субстанция [която е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез
икореномическата суперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сустит
са обектният икореномически сустит* (object ecorenomic sustite) (суститът
на икореномическия обект) и системният икореномически сустит* (system
ecorenomic sustite) (суститът на икореномическата система).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФЕНОМЕН* (ecorenomic sustiphenomenon) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФЕНОМЕН (ecorenomic sustiphenomenon)
(ки) – във:
икореномически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФИКАТ* (ecorenomic sustificate), субстанциално-стратификационен икореномически ингредиентификат, (*) – общо
понятие за икономически сустификат и икотехномически сусгификат, които
са негови разновидности (то е или икономически сустификат, или икотехномически сустификат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в
границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномически
ингредиентификат на субстанциално-стратифицираната икореномическа
система* (substantially-stratified ecorenomic system); двойка от входен икореномически ингредиент* (input economic ingredient) (вж. входен икономически
ингредиент) и изходен икореномически ингредиент* (output economic
ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на дадена елементарна (без
вътрешни междинни преобразования) субстанциално-стратифицирана икореномическа система, икореномическото съответствие* (ecorenomic correspondence) (вж. икономическо съответствие) между които (ингредиенти) е
определено чрез някакъв икореномически сустификатор* (ecorenomic
sustificator) [сустификатен икореномически оператор* (sustificatical
ecorenomic operator)]. По-сложна субстанциално-стратифицирана икореномическа система може да се представи като елементарна, като съвкупността от
нейните икореномически оператори* (ecorenomic operators) (вж. икономически оператор) се обедини в един общ икореномически сустификатор. Така че
субстанциално-стратифицираната (сустификатната) икореномическа система е
съставена от икореномическия сустификат и икореномическия сустификатор,
който задава субстанциално-стратификационното икореномическо преобразование* (substantially-stratificational ecorenomic transformation) между входа
и изхода на системата. Входен и изходен икореномически ингредиент на сустификатната икореномическа система могат да бъдат съответно както икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта, така и обратно –
икореномическата суперстанта и икореномическата субстанция.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически сустификат*
(individual ecorenomic sustificate), фирмен икореномически сустификат*
(firm ecorenomic sustificate), обществен икореномически сустификат* (social
ecorenomic sustificate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически сустификат* (microecorenomic
sustificate),
мезоикореномически
сустификат*
(mesoecorenomic sustificate), макроикореномически сустификат* (macroecorenomic sustificate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФИКАТ (ecorenomic sustificate) (ки) – във:
икореномически сустификат;
типичен икореномически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАНТ* (ecorenomic sustrant) (съкратено от
икореномически субстрат и икореномически суперстрат), икореномически специсустант, (*) – общо понятие за икономически сустрант и икотехномически сустрант, които са негови разновидности (то е или икономически
сустрант, или икотехномически сустрант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се
съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа
същност]; общо понятие за икореномически субстрат и икореномически суперстрат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия сустрат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада, в частност на сустратна двустепенна икореномическа монада). Разновидност е на понятието за икореномически реалитант. Тъй като
икореномическият субстрат е общо понятие за икореномическо съдържание и
икореномическа субстанция, а икореномическият суперстрат е общо понятие
за икореномическа форма и икореномическа суперстранта, икореномическият
сустрант е общо понятие за съдържание, форма, субстанция и суперстанта в
икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически специсустант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАНТ (ecorenomic sustrant) (ки) – във:
икореномически сустрант;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТ* (ecorenomic sustrate), сустратна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за икономически сустрат
и икотехномически сустрат, които са негови разновидности (то е или икономически сустрат, или икотехномически сустрат, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и
се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа
същност]; двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен
диалектически формат, така че е сустратна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически субстрат и икореномически суперстрат (последното същото като икореномическа супформа),
между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за
икореномически реалитат. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически сустрат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на субстрат (който е негова вътрешна сустратна основа) и суперстрат
(който е негова външна сустратна основа). Икореномическият субстрат е първичен и определящ по отношение на икореномическия суперстрат; той едновременно е субстрат на икореномическия предмет и субстрат на суперстрата на
икореномическия предмет. Икореномическият суперстрат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия субстрат; той едновременно е суперстрат на икореномическия предмет и суперстрат на субстрата на икореномическия предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТ (ecorenomic sustrate) (ки) – във:
икореномически сустрат;
типичен икореномически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАНТ* (ecorenomic sustratant) (*) – общо
понятие за икономически сустратант и икотехномически сустратант, които
са негови разновидности (то е или икономически сустратант, или икотехномически сустратант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие
за икореномически субстратат и икореномически суперстратат, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия сустратат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа дуада, в
частност на сустрататна двустепенна икореномическа дуада). Разновидност
е на понятието за икореномически реалититант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАНТ (ecorenomic sustratant) (ки) – във:
икореномически сустратант;
типичен икореномически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТ* (ecorenomic sustratate) (съкратено от
икореномически субстратат и икореномически суперстратат), сустрататна двустепенна икореномическа дуада, икореномически специсустификат, (*) – общо понятие за икономически сустратат и икотехномически
сустратат, които са негови разновидности (то е или икономически сустратат,
или икотехномически сустратат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически
диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят
помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност];
двустепенна икореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е сустрататна двустепенна икореномическа дуада), състояща
се от взаимодействащи си (а) икореномически субстратат (последният от
своя страна съставен от икореномическото съдържание и икореномическата
субстанция) и (б) икореномически суперстратат (последният от своя страна
съставен от икореномическата форма и икореномическата суперстанта),
между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две
съставни части е едностепенна икореномическа дуада). В това се качество
икореномическият сустратат е едносъставна двустепенна икореномическа
дуада* (one-complex two-stage ecorenomic duad) (вж. двустепенна
икореномическа дуада), състояща се от четири елемента (съдържание,
субстанция, форма и суперстанта), всеки един от които е едносъставно
икореномическо понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж.
икономическо понятие). Наред с това, обаче, икореномическият сустратат
може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икореномическа
монада* (two-complex two-stage ecorenomic monad) (вж. двустепенна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic monad) (вж. двустепенна икореномическа монада), състояща се от
два елемента (субстратат и суперстратат), всеки един от които (от своя страна)
е двусъставно икореномическо понятие. Икореномическият сустратат е разновидност на понятието за икореномически реалититат. Всеки икореномически
предмет може да се интерпретира като икореномически сустратат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на субстратат (който е негова вътрешна
сустрататна основа) и суперстратат (който е негова външна сустрататна основа). Икореномическият субстратат е първичен и определящ по отношение на
икореномическия суперстратат; той едновременно е субстратат на икореномическия предмет и субстратат на суперстратата на икореномическия предмет.
Икореномическият суперстратат е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия субстратат; той едновременно е суперстратат на икореномическия предмет и суперстратат на субстратата на икореномическия предмет.
Икореномическият сустратат се покрива с икореномическия специсустификат,
тъй като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икореномическа дуада (в първия случай като монада от две едностепенни дуади, а във
втория – като дуада от две двустепенни монади).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТ (ecorenomic sustratate) (ки) – във:
икореномически сустратат;
типичен икореномически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ* (ecorenomic sustratatate) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сустрататат и
икотехномически сустрататат, които са негови разновидности (то е или
икономически сустрататат, или икотехномически сустататат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност
от икореномически субстратат (който е вид икореномически интат) и икореномически суперстратат (който е вид икореномически екстат), като цялостност на негова субстрататана вътрешна (скрита) и суперстрататна външна
(разкрита) страна; сустратататна (частична) цялостна конституираност (сустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустратататна (частична) цялостна икореномическа конституираност* [sustratatative (partial) entire
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически субстратат и икореномически суперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икореномическия предмет. Сустратататът е съвкупност от понятията за икореномически специфит и икореномически сустит. Той е разновидност на икореномическия контат. В границите на икореномическия сустрататат икореномическият субстратат и икореномическият суперстратат са относително различни сустратататни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият субстратат се снема
в икореномическия суперстратат: икореномическият суперстратат е икореномическия субстратат в снет вид. Първопричината на икореномическия суперстратат е скрита в икореномическия субстратат, а икореномическият субстратат
[който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия суперстратат [който е
вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сустрататат са обектният икореномически
сустрататат* (object ecorenomic sustratatate) (сустратататът на икореномическия обект) и системният икореномически сустрататат* (system
ecorenomic sustratatate) (сустратататът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ (ecorenomic sustratatate) (ки) – във:
икореномически сустрататат;
икореномически сустрататат (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ* (ecorenomic sustratatate) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сустрататат и икотехномически сустрататат, които са негови разновидности (то е
или икономически сустрататат, или икотехномически сустататат, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномически субстратат (който е вид типичен икорено144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически интат) и икореномически суперстратат (който е вид типичен икореномически екстат), като цялостност на негова субстрататана вътрешна
(скрита) и суперстрататна външна (разкрита) страна; сустратататна (частична) цялостна конституираност (сустратататна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет
[в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната
като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още
сустратататна (частична) цялостна типична икореномическа конституираност* [sustratatative (partial) entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномически субстратат и икореномически суперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни,
които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на типичния икореномически предмет. Сустратататът е съвкупност
от понятията за икореномически специфит и икореномически сустит. Той е
разновидност на типичния икореномически контат. В границите на икореномическия сустрататат икореномическият субстратат и икореномическият суперстратат са относително различни сустратататни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическият субстратат се
снема в икореномическия суперстратат: икореномическият суперстратат е
икореномическия субстратат в снет вид. Първопричината на икореномическия
суперстратат е скрита в икореномическия субстратат, а икореномическият
субстратат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия
суперстратат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сустрататат са обектният икореномически сустрататат* (object ecorenomic sustratatate) (сустратататът на икореномическия обект) и системният икореномически сустрататат* (system ecorenomic sustratatate) (сустратататът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ* (ecorenomic sustratatite) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сустрататит и
икотехномически сустрататит, които са негови разновидности (то е или
икономически сустрататит, или икотехномически сустрататит, но не и двата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически субстратит (който е вид икореномически интит) и
икореномически суперстратит (който е вид икореномически екстит), като
цялостност на негова субстратитна вътрешна (скрита) и суперстратитна външна (разкрита) страна; сустрататитна (частична и единна) цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и
на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още сустрататитна (частична и
единна) цялостна икореномическа конституираност* [sustratatitive (partial
and united) entire ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически субстратит и икореномически суперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); единна (частична) цялостна основа на икореномическия предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икореномически специфит и
икореномически сустит. Той е разновидност на икореномическия контит. В
границите на икореномическия сустрататит икореномическият субстратит и
икореномическият суперстратит са относително различни сустрататитни степени (равнища) на конституираността на икореномическия предмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият субстратит се снема в икореномическия суперстратит: икореномическият суперстратит е икореномическия субстратит в снет вид. Първопричината на икореномическия суперстратит е скрита в икореномическия субстратит, а икореномическият субстратит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия суперстратит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия сустрататит са обектният икореномически сустрататит* (object ecorenomic sustratatite) (сустрататитът на
икореномическия обект) и системният икореномически сустрататит*
(system ecorenomic sustratatite) (сустрататитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия сустрататит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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ИР субстрат

ИР суперстрат

ИР специсустант

ИР сустрат
ИР специсустификант

ИР сустрит

ИР специфант и
ИР сустант

ИР съдържание и
ИР субстанция

ИР форма
и ИР суперстанта

ИР специфат и ИР
сустат

ИР специфит и
ИР сустит
ИР специсустат
ИР сустратант

ИР субстратат

ИР суперстратат

ИР специсустификат
ИР сустратат

ИР сустрататат
ИР сустратинт

ИР субстратит

ИР суперстратит

ИР сустратит
ИР специсустифитит

ИР специсустит
ИР сустрататит

Фиг. 1. Икореномически сустрататит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ (ecorenomic sustratatite) (ки) – във:
икореномически сустрататит;
икореномически сустрататит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ* (ecorenomic sustratatite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сустрататит и икотехномически сустрататит, които са негови разновидности (то е
или икономически сустрататит, или икотехномически сустрататит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномически субстратит (който е вид типичен
икореномически интит) и икореномически суперстратит (който е вид типичен икореномически екстит), като цялостност на негова субстратитна вътрешна (скрита) и суперстратитна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); сустрататитна (частична и единна)
цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на
икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустрататитна (частична и единна) цялостна типична икореномическа конституираност* [sustratatitive (partial and united) entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномически субстратит и икореномически суперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна основа на типичния икореномически предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икореномически специфит и икореномически
сустит. Той е разновидност на типичния икореномически контит. В границите на икореномическия сустрататит икореномическият субстратит и икореномическият суперстратит са относително различни сустрататитни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет*
(constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Икореномическият
субстратит се снема в икореномическия суперстратит: икореномическият суперстратит е икореномическия субстратит в снет вид. Първопричината на икореномическия суперстратит е скрита в икореномическия субстратит, а икоре148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият субстратит [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия суперстратит [който е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и
решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия
сустрататит са обектният икореномически сустрататит* (object
ecorenomic sustratatite) (сустрататитът на икореномическия обект) и системният икореномически сустрататит* (system ecorenomic sustratatite) (сустрататитът на икореномическата система).
Понятията, свързани с икореномическия сустрататит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИР означава икореномически).
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ИР субстрат

ИР суперстрат

ИР специсустант

ИР сустрат
ИР специсустификант

ИР сустрит

ИР специфант и
ИР сустант

ИР съдържание и
ИР
субстан-

ИР форма
и ИР суперстанта

ИР специфат и ИР
сустат

ИР специфит и
ИР сустит
ИР специсустат
ИР сустратант

ИР субстратат

ИР суперстратат

ИР специсустификат
ИР сустратат

ИР сустрататат
ИР сустратинт

ИР субстратит

ИР суперстратит

ИР сустратит
ИР специсустифитит

ИР специсустит
ИР сустрататит

Фиг. 1. Икореномически сустрататит (като разновидност на типичен ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в
енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ* (ecorenomic sustratint) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сустратинт и
икотехномически сустратинт, които са негови разновидности (то е или икономически сустратинт, или икотехномически сустратинт, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически субстратит и
икореномически суперстратит, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия сустратит (последният в качеството му на
двустепенна икореномическа монада, в частност на сустратитна двустепенна икореномическа монада); общо понятие или за сустратинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сустратинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икореномическия предмет. Икореномическият сустратинт е разновидност на
икореномическия конант. Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ (ecorenomic sustratint) (ки) – във:
икореномически сустратинт;
икореномически сустратинт (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ* (ecorenomic sustratint) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически сустратинт и
икотехномически сустратинт, които са негови разновидности (то е или икономически сустратинт, или икотехномически сустратинт, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство); общо понятие за икореномически субстратит и
икореномически суперстратит, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икореномическия сустратит (последният в качеството му на
двустепенна типична икореномическа монада, в частност на сустратитна
двустепенна типична икореномическа монада) (вж. типичен диалектически
икореномически ингредиент); общо понятие или за сустратинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сустратинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
типичния икореномически предмет. Икореномическият сустратинт е разно151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност на типичния икореномически конант. Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ* (ecorenomic sustratite), сустратитна
двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически сустратит и икотехномически сустратит, които са негови разновидности (то е или икономически сустратит, или
икотехномически сустратит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сустратитна двустепенна икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически субстратит и икореномически суперстратит, между които има отношения на определящо и
решаващо в икореномиката. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически сустратит, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстратит [който е негова субстратитна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, субстратитна единна частична вътрешна
създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата
го среда] и суперстратит [който е негова суперстратитна единна частична
външна (разкрита) конституираност, суперстратитна единна частична външна
усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия].
Икореномическият субстратит е първичен и определящ по отношение на икореномическия суперстратит; той едновременно е субстратит на икореномическия предмет и начин на имплициране на суперстратита на икореномическия
предмет. Икореномическият суперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икореномическия субстратит; той едновременно е суперстратит на икореномическия предмет и начин на експлициране на субстратита на икореномическия предмет. Икореномическият сустратит е разновидност на икореномическия конат. Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ (ecorenomic sustratite) (ки) – във:
икореномически сустратит;
икореномически сустратит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ* (ecorenomic sustratite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), сустратит152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на двустепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически сустратит и икотехномически сустратит, които са негови разновидности (то е или икономически сустратит, или икотехномически сустратит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна типична икореномическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е сустратитна двустепенна
типична икореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномически субстратит и икореномически суперстратит, между които има
отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Всеки типичен икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически сустратит, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстратит [който е негова субстратитна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, субстратитна единна
частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и суперстратит [който е негова суперстратитна
единна частична външна (разкрита) конституираност, суперстратитна единна
частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на
тези въздействия]. Икореномическият субстратит е първичен и определящ по
отношение на икореномическия суперстратит; той едновременно е субстратит
на типичния икореномически предмет и начин на имплициране на суперстратита на типичния икореномически предмет. Икореномическият суперстратит е
вторичен и решаващ по отношение на икореномическия субстратит; той
едновременно е суперстратит на типичния икореномически предмет и начин
на експлициране на субстратита на типичния икореномически предмет. Икореномическият сустратит е разновидност на типичния икореномически конат.
Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ* (ecorenomic sustrite) (*) – общо понятие
за (икономическа алтернатива между) икономически сустрит и икотехномически сустрит, които са негови разновидности (то е или икономически сустрит, или икотехномически сустрит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); икореномически предмет като цялостност от икореномически субстрат (който е вид икореномически интуит) и икореномически суперстрат
(който е вид икореномически екстуит) (същото като икореномическа супформа), като цялостност на негова субстратностна вътрешна (скрита) и суперстратна външна (разкрита) страна; сустритна (частична) цялостна конституираност (сустритна вътрешноприсъща и външнопредставена конституира153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустритна (частична) цялостна икореномическа конституираност* (sustritive partial entire ecorenomic
constitution /constitutivity/); икореномически субстрат и икореномически суперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна
основа на икореномическия предмет. Сустритът е общо понятие за икореномически специфит и икореномически сустит. Той е разновидност е на икореномическия контуит. В границите на икореномическия сустрит икореномическият субстрат и икореномическият суперстрат са относително различни сустритни степени (равнища) на конституираността на икореномическия
предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecorenomic thing). Икореномическият субстрат се снема в икореномическия суперстрат: икореномическият суперстрат е икореномическия субстрат в снет вид. Първопричината на икореномическия суперстрат е скрита в икореномическия субстрат, а икореномическият субстрат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическия суперстрат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката).
Основни разновидности на икореномическия сустрит са обектният икореномически сустрит* (object ecorenomic sustrite) (сустритът на икореномическия
обект) и системният икореномически сустрит* (system ecorenomic sustrite)
(сустритът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ (ecorenomic sustrite) (ки) – във:
икореномически сустрит;
икореномически сустрит (като разновидност на типичния диалектически
икореномически ингредиент);
типичен икореномически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ* (ecorenomic sustrite) (като разновидност
на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо понятие
за (икономическа алтернатива между) икономически сустрит и икотехномически сустрит, които са негови разновидности (то е или икономически сустрит, или икотехномически сустрит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единство); типичен икореномически предмет като цялостност от икореномически субстрат (който е вид типичен икореномически интуит) и икореномически суперстрат (който е вид типичен икореномически екстуит) (същото
като икореномическа супформа), като цялостност на негова субстратностна
вътрешна (скрита) и суперстратна външна (разкрита) страна; сустритна
(частична) цялостна конституираност (сустритна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет
[в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната
като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още
сустритна (частична) цялостна типична икореномическа конституираност* (sustritive partial entire typical ecorenomic constitution /constitutivity/) (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент); икореномически субстрат и икореномически суперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна основа на типичния икореномически
предмет. Сустритът е общо понятие за икореномически специфит и икореномически сустит. Той е разновидност е на типичния икореномически контуит.
В границите на икореномическия сустрит икореномическият субстрат и икореномическият суперстрат са относително различни сустритни степени (равнища) на конституираността на типичния икореномически предмет*
(constitution /constitutivity/ of the typical ecorenomic thing). Иикореномическият
субстрат се снема в икореномическия суперстрат: икореномическият суперстрат е икореномически субстрат в снет вид. Първопричината на икореномическия суперстрат е скрита в икореномическия субстрат, а икореномическия субстрат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
типичния икореномически предмет] се разкрива чрез икореномическия суперстрат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икореномиката). Основни разновидности на икореномическия сустрит са обектният
икореномически сустрит* (object ecorenomic sustrite) (сустритът на икореномическия обект) и системният икореномически сустрит* (system
ecorenomic sustrite) (сустритът на икореномическата система). Вж. икореномически сустрататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТАНТ* (ecorenomic tendentant) (*) – общо
понятие за икореномически индистит и икореномически посибитит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия тен155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дентат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент или е насочена икореномическа необходимост, или е насочена икореномическа възможност; общо понятие за икономически тендентант и икотехномически тендентант, които са негови разновидности (то е
или икономически тендентант, или икотехномически тендентант, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Вж. икореномически
тендентит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТАТ* (ecorenomic tendentate) (*) – вид
двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически индистит
и икореномически посибитит, общо понятие за които е икореномическият
тендентант и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката; общо понятие за икономически тендентат и икотехномически
тендентат, които са негови разновидности (то е или икономически тендентат, или икотехномически тендентат, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е
интерпретира като икореномически тендентат, т.е. като диалектически противоречиво единство на икореномически индистит (който е негова индиститна
вътрешна насоченост) и икореномически посибитит (който е негова посибититна външна насоченост). Икореномическият индистит е първичен и определящ по отношение на икореномическия посибитит; той едновременно е индистит на икореномическия ингредиент и индистит на посибитита на икореномическия ингредиент. Икореномическият посибитит е вторичен и решаващ по
отношение на икореномическия индистит; той едновременно е посибитит на
икореномическия ингредиент и посибитит на индистита на икореномическия
ингредиент. Икореномическият посибитит е начинът на мотивиране на икореномическия индистит. Вж. икореномически тендентит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ* (ecorenomic tendentite) (*) – икореномическа тенденция, интерпретирана като икореномически ингредиент; икореномически индистит и икореномически посибитит, взети заедно в тяхното
цялостно диалектическо единство (като цялостност от икореномически индистит и икореномически тендентит); икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически ингредиент насочено се осъществява в
икореномическата реалност; общо понятие за икономически тендентит и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически тендентит, които са негови разновидности (то е или икономически тендентит, или икотехномически тендентит, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическата насоченост (ecorenomic tendencity) (като основа на тендентита на икореномическия
ингредиент) произтича от икореномическия индистит и се мотивира чрез икореномическия посибитит. Икореномическият тендентит е една от вътрешните
характеристики, които изграждат икореномическия вераситит [в качеството
му на реализиран икореномически вераситит* (fulfilled ecorenomic
veracitite)], последният установяващ реализираната адекватност* (fulfilled
adequacy) на икореномическия ингредиент с икореномическия субстантит (вж.
фиг. 1).
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Икореномически
субстантит

Икореномически
реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
феазитит

Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
индистит

Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически тендентит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икореномическия вераситит

Икореномическият тендентит е вътрешна реализирана автентичност*
(internal fulfiled genuineness) (вътрешно-присъща реализирана автентичност)
[или още вътрешна реализирана икореномическа автентичност* (internal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------fulfilled ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна страна] на икореномическия вераситит, докато икореномическият реализитит е външна реализирана автентичност* (external fulfilled genuineness) (външно-присъща реализирана автентичност) [или още външна реализирана икореномическа автентичност* (external fulfiled ecorenomic genuineness), която е вид външна
страна] на икореномическия вераситит и е начин на узаконяване на икореномическия тендентит [накратко – начин на икореномическо узаконяване*
(ecorenomic regularization mode)], където икореномическият вераситит се
разглежда като диалектическо единство на икореномически тендентит и икореномически реализитит. Икореномическият тендентит е тендентит на икореномическия ингредиент (и тендентит на реализитита на икореномическия ингредиент). Икореномическият тендентит и икореномическият реализитит са категории на реализираната автентичност на икореномическия ингредиент*
(fulfilled genuineness of the ecorenomic ingredient), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икореномическият тендентит се снема в икореномическия реализитит: икореномическият реализитит е икореномическият тендентит в снет вид. Икореномическият
реализитит е скрит в икореномическият тендентит, а икореномическият тендентит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на
икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия реализитит
[който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия тендентит са (1) икореномическият квалитендентит* (ecorenomic
qualitendentite) [същото като тенденционален икореномически квалиингредиент* (tendentional ecorenomic qualiingredient)] [респ. тенденционално икореномическо квалиучастие* (tendentional ecorenomic qualiparticipation)] и (2)
икореномическият квантитендентит* (ecorenomic quantitendentite) [същото като тенденционален икореномически квантиингредиент* (tendentional
ecorenomic quantiingredient)] [респ. тенденционално икореномическо квантиучастие* (tendentional ecorenomic quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтитендентит* (ecorenomic subtitendentite) [същото
като тенденционален икореномически субтиингредиент* (tendentional
ecorenomic subtiingredient)] [респ. тенденционално икореномическо субтиучастие* (tendentional ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият
субтиквалитендентит* (ecorenomic subtiqualitendentite) и икореномически-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят субтиквантитендентит* (ecorenomic subtiquantitendentite)] и (2) икореномическият обтитендентит* (ecorenomic obtitendentite) [същото като
тенденционален икореномически обтиингредиент* (tendentional ecorenomic
obtiingredient)] [респ. тенденционално икореномическо обтиучастие*
(tendentional ecorenomic obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалитендентит* (ecorenomic obtiqualitendentite) и икореномическият обтиквантитендентит* (ecorenomic obtiquantitendentite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия тендентит са:
(1) трансцентитален икореномически тендентит* (transcentital
ecorenomic tendentite) [същото като тенденционален трансцентитален икореномически ингредиент* (tendentional transcentital ecorenomic ingredient)]
[респ. тенденционално трансцентитално икореномическо участие* (tendentional transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален
икореномически квалитендентит* (transcentital ecorenomic qualitendentite)
[към която се числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалитендентит* (transcentital ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалитендентит* (transcentital ecorenomic
obtiqualitendentite)] и (б) трансцентитален икореномически квантитендентит* (transcentital ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α)
трансцентитален икореномически субтиквантитендентит* (transcentital
ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) трансцентитален икореномически
обтиквантитендентит* (transcentital ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(2) инцентитален икореномически тендентит* (incentital ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален инцентитален икореномически
ингредиент* (tendentional incentital ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално инцентитално икореномическо участие* (tendentional incentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалитендентит* (incentital ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α)
инцентитален
икореномически
субтиквалитендентит*
(incentital
ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалитендентит* (incentital ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) инцентитален икореномически квантитендентит* (incentital ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) инцентитален икореномически субтиквантитендентит* (incentital ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) инцентитален
икореномически обтиквантитендентит* (incentital ecorenomic obtiquantitendentite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитален икореномически тендентит* (centital ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален центитален икореномически ингредиент* (tendentional centital ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално
центитално икореномическо участие* (tendentional centital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) центитален икореномически квалитендентит*
(centital ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалитендентит* (centital ecorenomic subtiqualitendentite)
и (β) центитален икореномически обтиквалитендентит* (centital
ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) центитален икореномически квантитендентит* (centital ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α)
центитален икореномически субтиквантитендентит* (centital ecorenomic
subtiquantitendentite) и (β) центитален икореномически обтиквантитендентит* (centital ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(4) уницентитален икореномически тендентит* (unicentital ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален уницентитален икореномически
ингредиент* (tendentional unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално уницентитално икореномическо участие* (tendentional unicentital
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалитендентит* (unicentital ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α)
уницентитален икореномически субтиквалитендентит* (unicentital
ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалитендентит* (unicentital ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) уницентитален икореномически квантитендентит* (unicentital ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантитендентит* (unicentital ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантитендентит* (unicentital ecorenomic
obtiquantitendentite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия тендентит са:
(1) унисъзидателен икореномически тендентит* (unimaking ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален унисъзидателен икореномически
ингредиент* (tendentional unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално унисъзидателно икореномическо участие* (tendentional unimaking
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалитендентит* (unimaking ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α)
унисъзидателен икореномически субтиквалитендентит* (unimaking
ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) унисъзидателен икореномически обтик-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------валитендентит* (unimaking ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) унисъзидателен икореномически квантитендентит* (unimaking ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантитендентит* (unimaking ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантитендентит* (unimaking ecorenomic
obtiquantitendentite)]};
(2) съзидателен икореномически тендентит* (making ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален съзидателен икореномически ингредиент* (tendentional making ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално
съзидателно икореномическо участие* (tendentional making ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) съзидателен икореномически квалитендентит*
(making ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически
субтиквалитендентит*
(making
ecorenomic
subtiqualitendentite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалитендентит* (making ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) съзидателен икореномически квантитендентит* (making ecorenomic quantitendentite) [към която се
числят (α) съзидателен икореномически субтиквантитендентит* (making
ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) съзидателен икореномически обтиквантитендентит* (making ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(3) изпълнителен икореномически тендентит* (implementationary
ecorenomic tendentite) [същото като тенденционален изпълнителен икореномически ингредиент* (tendentional implementationary ecorenomic ingredient)]
[респ. тенденционално изпълнително икореномическо участие* (tendentional implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен
икореномически квалитендентит* (implementationary ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалитендентит* (implementationary ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквалитендентит* (implementationary
ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) изпълнителен икореномически квантитендентит* (implementationary ecorenomic quantitendentite) [към която се
числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантитендентит*
(implementationary ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантитендентит* (implementationary ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(4) творчески икореномически тендентит* (creative ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален творчески икореномически ингредиент* (tendentional creative ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо икореномическо участие* (tendentional creative ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) творчески икореномически квалитендентит*
(creative ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквалитендентит* (creative ecorenomic subtiqualitendentite)
и (β) творчески икореномически обтиквалитендентит* (creative
ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) творчески икореномически квантитендентит* (creative ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) творчески икореномически субтиквантитендентит* (creative ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) творчески икореномически обтиквантитендентит*
(creative ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(5) работен икореномически тендентит* (working ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален работен икореномически ингредиент* (tendentional working ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално работно икореномическо участие* (tendentional working ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) работен икореномически квалитендентит* (working
ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) работен икореномически
субтиквалитендентит* (working ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) работен икореномически обтиквалитендентит* (working ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) работен икореномически квантитендентит* (working
ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) работен икореномически
субтиквантитендентит* (working ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) работен икореномически обтиквантитендентит* (working ecorenomic
obtiquantitendentite)]};
(6) сътворителен икореномически тендентит* (performing ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален сътворителен икореномически ингредиент* (tendentional performing ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално сътворително икореномическо участие* (tendentional performing
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалитендентит* (performing ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α)
сътворителен икореномически субтиквалитендентит* (performing
ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) сътворителен икореномически обтиквалитендентит* (performing ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) сътворителен икореномически квантитендентит* (performing ecorenomic
quantitendentite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквантитендентит* (performing ecorenomic subtiquantitendentite) и (β)
сътворителен икореномически обтиквантитендентит* (performing
ecorenomic obtiquantitendentite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия тендентит са:
(1) усвояван икореномически тендентит* (assimilated ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален усвояван икореномически ингредиент* (tendentional assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално
усвоявано икореномическо участие* (tendentional assimilated ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) усвояван икореномически квалитендентит*
(assimilated ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалитендентит* (assimilated ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) усвояван икореномически обтиквалитендентит* (assimilated
ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) усвояван икореномически квантитендентит* (assimilated ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквантитендентит* (assimilated ecorenomic
subtiquantitendentite) и (β) усвояван икореномически обтиквантитендентит* (assimilated ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(2) създаван икореномически тендентит* (gived ecorenomic tendentite)
[същото като тенденционален създаван икореномически ингредиент*
(tendentional gived ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално създавано
икореномическо участие* (tendentional gived ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) създаван икореномически квалитендентит* (gived ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) създаван икореномически субтиквалитендентит* (gived ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) създаван икореномически обтиквалитендентит* (gived ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) създаван икореномически квантитендентит* (gived ecorenomic quantitendentite)
[към която се числят (α) създаван икореномически субтиквантитендентит* (gived ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) създаван икореномически
обтиквантитендентит* (gived ecorenomic obtiquantitendentite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия тендентит са:
(1) сустатитен икореномически тендентит* (sustatitic ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален сустатитен икореномически ингредиент* (tendentional sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално
сустатитна икореномическо участие* (tendentional sustatitic ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалитендентит*
(sustatitic ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) сустатитен
икореномически субтиквалитендентит* (sustatitic ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) сустатитен икореномически обтиквалитендентит* (sustatitic
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ
до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) сустатитен икореномически квантитендентит* (sustatitic ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α)
сустатитен
икореномически
субтиквантитендентит*
(sustatitic
ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантитендентит* (sustatitic ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(2) субстатен икореномически тендентит* (substatum ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален субстатен икореномически ингредиент* (tendentional substatum ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално
субстатно икореномическо участие* (tendentional substatum ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) субстатен икореномически квалитендентит*
(substatum ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалитендентит* (substatum ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) субстатен икореномически обтиквалитендентит* (substatum
ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) субстатен икореномически квантитендентит* (substatum ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантитендентит* (substatum ecorenomic
subtiquantitendentite) и (β) субстатен икореномически обтиквантитендентит* (substatum ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(3) запасов икореномически тендентит* (stock ecorenomic tendentite)
[същото като тенденционален запасов икореномически ингредиент*
(tendentional stock ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално запасово
икореномическо участие* (tendentional stock ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) запасов икореномически квалитендентит* (stock ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквалитендентит* (stock ecorenomic subtiqualitendentite) и (β) запасов икореномически
обтиквалитендентит* (stock ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) запасов
икореномически квантитендентит* (stock ecorenomic quantitendentite) [към
която се числят (α) запасов икореномически субтиквантитендентит*
(stock ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) запасов икореномически обтиквантитендентит* (stock ecorenomic obtiquantitendentite)]};
(4) сустатантен икореномически тендентит* (sustatantal ecorenomic
tendentite) [същото като тенденционален сустатантен икореномически ингредиент* (tendentional sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. тенденционално сустатантно икореномическо участие* (tendentional sustatantal
ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалитендентит* (sustatantal ecorenomic qualitendentite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквалитендентит* (sustatantal ecorenomic
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до ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТЕНДЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiqualitendentite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалитендентит* (sustatantal ecorenomic obtiqualitendentite)] и (б) сустатантен икореномически квантитендентит* (sustatantal ecorenomic quantitendentite) [към която се числят (α) сустатантен икореномически субтиквантитендентит*
(sustatantal ecorenomic subtiquantitendentite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантитендентит* (sustatantal ecorenomic obtiquantitendentite)]}.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОДИСПEЦИФАНТ*
(ecorenomic
typodispecifant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАТ* (ecorenomic typodispecifate)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИКАНТ* (ecorenomic typodispecificant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИКАТ* (ecorenomic typodispecificate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИТ* (ecorenomic typodispecifite)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОДИСПEЦИФИТИТ*
(ecorenomic
typodispecifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТАНТ* (ecorenomic typodisustant) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТАТ* (ecorenomic typodisustate) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИТ* (ecorenomic typodisustite) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОДИСУСТИФИКАНТ*
(ecorenomic
typodisustificant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОДИСУСТИФИКАТ*
(ecorenomic
typodisustificat) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОДИСУСТИФИТИТ*
(ecorenomic
typodisustifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТ* (ecorenomic typoescontent) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСКОНТЕНТАТ*
(ecorenomic
typoesphenocontentate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСКОНТЕНТИТ*
(ecorenomic
typoesphenocontentite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАНТ*
(ecorenomic
typoesphenoformant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТ* (ecorenomic typoesphenoformate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАНТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТАТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatatate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТИТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatatite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАТИНТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatint) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОЕСФЕНОФОРМАТИТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМИТ* (ecorenomic typoesphenoformite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОНАТУРИТАТ* (ecorenomic typonaturitate) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОНАТУРИТИТ* (ecorenomic typonaturitite) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТАНТ* (ecorenomic typorealitant) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТАТ* (ecorenomic typorealitate) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТ* (ecorenomic typorealitite) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАНТ* (ecorenomic typorealititant)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТ* (ecorenomic typorealititate) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОРЕАЛИТИТАТАТ*
(ecorenomic
typorealititatate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОРЕАЛИТИТАТИТ*
(ecorenomic
typorealititatite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТИНТ* (ecorenomic typorealititint)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТИТ* (ecorenomic typorealititite) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСЕНСИТ* (ecorenomic typosenstite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСЕНСТАТ* (ecorenomic typosenstate) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСМИСЪЛ* (ecorenomic typosense /meaning/) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОСПЕЦИСУСТАНТ*
(ecorenomic
typospecisustant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОСПЕЦИСУСТАТ*
(ecorenomic
typospecisustat) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИТ* (ecorenomic typospecisustit)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (ecorenomic typospecisustificant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИКАТ* (ecorenomic typospecisustificat) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecorenomic typospecisustifitit) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТ* (ecorenomic typosubstrate) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТАТ* (ecorenomic typosubstratate) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТИТ* (ecorenomic typosubstratite) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТ* (ecorenomic typosuperstrate) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТАТ* (ecorenomic typosuperstratate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТИТ* (ecorenomic typosuperstratite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНС* (ecorenomic typosupsense) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНСИТ* (ecorenomic typosupsensite) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНСТАТ* (ecorenomic typosupsenstate)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСАНТ* (ecorenomic typosusensant) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСАТ* (ecorenomic typosusensate) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСИТ* (ecorenomic typosusensite) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАНТ* (ecorenomic typosusenstant) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТ* (ecorenomic typosusenstate) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОСУСЕНСТАТАТ*
(ecorenomic
typosusenstatate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОСУСЕНСТАТИТ*
(ecorenomic
typosusenstatite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТИНТ* (ecorenomic typosusenstint) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТИТ* (ecorenomic typosusenstite) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАНТ* (ecorenomic typosustrant) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТ* (ecorenomic typosustrate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАНТ* (ecorenomic typosustratant) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТ* (ecorenomic typosustratate) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТАТ* (ecorenomic typosustratatate)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТИТ* (ecorenomic typosustratatite)
– вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТИНТ* (ecorenomic typosustratint) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТИТ* (ecorenomic typosustratite) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРИТ* (ecorenomic typosustrite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАНТ* (ecorenomic typotree-strant) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТ* (ecorenomic typotree-strat) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИКАНТ* (ecorenomic typotree-stratificant) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИКАТ* (ecorenomic typotreestratificate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИТИТ* (ecorenomic typotreestratifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРИТ* (ecorenomic typotree-strit) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФАКТИТАТ* (ecorenomic typofactitate) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФАКТИТИТ* (ecorenomic typofactitite) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФЕНОФОРМАТ* (ecorenomic typoesphenoformate) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОФЕНОФОРМАТИТ*
(ecorenomic
typoesphenoformatite) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНДЕНТ* (ecorenomic transcendent) (*) –
общо понятие за икономически трансцендент и икотехномически трансцендент, които са негови разновидности (то е или икономически трансцендент,
или икотехномически трансцендент, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и които като двойка образуват трансцендентен икореномически
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозат (вж. цедентификатен икореномически диспозат) [в ингредиентен
икореномически форат* (ingrediental economic formate) (вж. икономически
ингредиенти)]; частен случай на икореномическа същност, която е непосредствено неизмерима, непосредствено неуловима и стояща извън обикновеното
разбиране. Опредметява се в икореномическия инцендент, чрез който може да
бъде измерена, обхваната и разбрана. Това е процес на цендентално икореномическо опредметяване* (cendental ecorenomic objectification), който е частен случай на икореномическото опредметяване изобщо. Обратният на ценденталното опредметяване е процес на разпредметяване на икореномическия
инцендент в икореномически трансцендент, т.е. е цендентално икореномическо интензиониране* (cendental ecorenomic intensioning), което е частен
случай на икореномическото интензиониране изобщо. Икореномическият
трансцендент е вид икореномически страт в цендентална икореномическа
система* (cendental ecorenomic system) (която е особен частен случай на диспозиционална икореномическа система). Докато в диспозиционалната
икореномическа система (същото като същностно-стратифицирана икореномическа система) в зависимост от мястото, което заема като икореномически страт, даден икореномически предмет може да бъде както икореномическа същност, така и икореномическо явление, то в ценденталната икореномическа система икореномическият трансцендент може да изпълнява само
функцията на икореномическа същност (на цендентална икореномическа същност). Ролята на икореномически трансцендент обикновено се изпълнява от
някаква икореномическа ценностност (която е разпредметен предметен икореномически запас, който от своя страна е икореномически инцендент). Вж.
икореномически цендент и икореномически ценденти.
Специфично за определеността на икореномическия трансцендент TD е,
че двете му разновидности в лицето на икономическия трансцендент TD и
икотехномическият трансцендент TD се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцендентния икореномически диспозат икономическият трансцендент (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е
трансцендентална икономическа оценка* (transcendental economic estimatе)
на икотехномическия трансцендент (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function) TD = ETD (TD) (вж. икономическа
оценка), където ETD е оценъчният икономически оператор* (estimating
economic operator) (вж. икономическа функция), TD = TTD е общата икономическа оценка на икотехномическия трансцендент (total economic
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TD
estimatе of the ecotechnomic transcendent), ATD =
е средната икономичесTD
ка оценка на икотехномическия трансцендент (average economic estimatе of
dTD
the production ecotechnomic transcendent) и MTD =
е пределната иконоd TD
мическа оценка на икотехномическия трансцендент (marginal economic
estimatе of the production ecotechnomic transcendent). Взаимните въздействия и
взаимообусловеността между икономическия и икотехномическия трансцендент образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (ecorenomic transcentite) (*) – общо понятие за икономически трансцентит и икотехномически трансцентит,
които са негови разновидности (то е или икономически трансцентит, или икотехномически трансцентит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и които като двойка образуват трансцентитен икореномически диспозат
(вж. центитификатен икореномически диспозат) [в ингредиентен икореномически формат* (ingrediental economic formate) (вж. икономически ингредиенти)]; частен случай на икореномически трансцендент, който е непосредствено неизмерима, непосредствено неуловима и стояща извън обикновеното
разбиранеи и който е икореномическа ценностност. Опредметява се в икореномическия инцентит, чрез който може да бъде измерен, обхванат и разбран,
т.е. в икореномическа предметност [вж. центиталнен икореномически диспозат] (икореномическата ценностност се опредметява в икореномическа
прдметност). Това е процес на центитално икореномическо опредметяване* (centital ecorenomic objectification) [т.е. на ценостностно икореномическо
опредметяване* (worthness ecorenomic objectification)], който е частен случай
на цендентално икореномическо опредметяване (вж. икореномически трансцендент), както и на икономическото опредметяване изобщо. Обратният на
центиталното (на ценностностното) икореномическо опредметяване процес е
процес на разпредметяване на икореномическия инцентит в икореномически
трансцентит, т.е. е центитално икореномическо интензиониране* (centital
ecorenomic intensioning) [или още е предметностно икореномическо интензиониране* (objectness ecorenomic intensioning)], което е частен случай на цен9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дентално икореномическо интензиониране (вж. икореномически трансцендент), както и на икономическото интензиониране изобщо. Икореномическият трансцентит е вид икореномически страт в центитална икореномическа
система* (centital ecorenomic system) (която е особен частен случай на диспозиционна икореномическа система). Докато в диспозиционната икореномическа система (същото като същностно-стратифицирана икореномическа система) в зависимост от мястото, което заема като икореномически
страт, даден икореномически предмет може да бъде както икореномическа
същност, така и икореномическо явление, то в центиталната икореномическа
система икореномическият трансцентит може да изпълнява само функцията на
икореномическа същност (на центитална икореномическа същност). Ролята на
икореномически трансцентит се изпълнява само от някаква икореномическа
ценностност (което е разпредметена икореномическа предметност, т.е. е разпредметен предметен икореномически запас, който от своя страна е икореномически инцентит). Вж. икореномически центит и икореномически центити.
Специфично за определеността на икореномическия трансцентит TT е, че
двете му разновидности в лицето на икономическия трансцентит TT и икотехномическият трансцентит TT се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на трансцентитния икореномически диспозат икономическият трансцентит (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е трансцентитална икономическа оценка* (transcentital economic estimatе) на икотехномическия трансцентит (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function) TT = ETT (TT ) (вж. икономическа оценка), където ETT е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator)
(вж. икономическа функция), TT = TTT е общата икономическа оценка на
икотехномическия трансцентит (total economic estimatе of the ecotechnomic
TT
transcentite), ATTT =
е средната икономическа оценка на икотехномиTT
ческия трансцентит (average economic estimatе of the production ecotechdTT
nomic transcentite) и MTT =
е пределната икономическа оценка на
d TT
икотехномическия трансцентит (marginal economic estimatе of the
production ecotechnomic transcentite). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между икономическия и икотехномическия трансцентит образуват
вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гра10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ (ecorenomic transcentite) (ки) – във:
запасов икореномически трансцентит (същото като запасово трансцентитално икореномическо участие);
изпълнителен икореномически трансцентит (същото като изпълнително
трансцентитално икореномическо участие);
икореномически трансцентит;
полезностен икореномически трансцентит;
работен икореномически трансцентит (същото като работно трансцентитално икореномическо участие);
стойностен икореномически трансцентит;
субстатен икореномически трансцентит (същото като субстатно трансцентитално икореномическо участие);
сустатантен икореномически трансцентит (същото като сустатантно
трансцентитално икореномическо участие);
сустатитен икореномически трансцентит (същото като сустатитно
трансцентитално икореномическо участие);
съзидателен икореномически трансцентит (същото като съзидателно
трансцентитално икореномическо участие);
сътворителен икореномически трансцентит (същото като сътворително
трансцентитално икореномическо участие);
творчески икореномически трансцентит (същото като творческо трансцентитално икореномическо участие);
унисъзидателен икореномически трансцентит (същото като унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАНТ* (ecorenomic tree-strant) (съкратено от
три икореномически страти), икореномически реалитант, (*) – общо понятие за икономически тристрант и икотехномически тристрант, които са
негови разновидности (то е или икономически тристрант, или икотехномически тристрант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите
на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икоре11

2006

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически диспозант, икореномически специфант и икореномически сустант,
които са негови разновидности и които като тройка образуват икореномическия тристрат (последният в качеството му на едностепенна икореномическа
триада, в частност на тристратна едностепенна икореномическа триада).
Негови разновидности са също икореномическият диспецифант, икореномическият специсустант и икореномическият дисустант. Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическа явление, икореномическият специфат е общо понатие за икореномическо
съдържание и икореномическа форма и икореномическият сустант е общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта, икореномическият тристрант е общо понятие за същност, явление, съдържание,
форма, субстанция и суперстанта в икореномиката и затова се покрива с понятието за икореномически реалитант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАНТ (ecorenomic tree-strant) (ки) – във:
икореномически тристрант;
типичен икореномически тристрант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТ* (ecorenomic tree-strate), тристратна
едностепенна икореномическа триада, (*) – общо понятие за икономически
тристрат и икотехномически тристрат, които са негови разновидности (то
е или икономически тристрат, или икотехномически тристрат, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; едностепенна икореномическа триада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е тристратна едностепенна
икореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си икореномически
диспозант, икореномически специфант и икореномически сустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически предмет може да
се интерпретира като икореномически тристрат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на диспозант (който е негова тристратна определеност), специфант (който е негово тристратно състояние) и сустант (който е негово тристратно същество).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТ (ecorenomic tree-strat) (ки) – във:
икореномически тристрат;
типичен икореномически тристрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАНТ* (ecorenomic tree-stratificant)
(*) – общо понятие за икономически тристратификант и икотехномически
тристратификант, които са негови разновидности (то е или икономически
тристратификант, или икотехномически тристратификант, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; общо понятие за икореномически диспозат (същото като икореномически диспозификат), икореномически специфат (същото като икореномически спецификат) и икореномически сустат (същото като икореномически сустификат), които са негови разновидности и които като тройка образуват икореномическия тристратификат (последният в качеството му на
двустепенна икореномическа триада, в частност на тристратификатна
двустепенна икореномическа триада). Негови разновидности са също икореномическият диспецификант, икореномическият специсустификант и икореномическият дисустификант.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАНТ (ecorenomic tree-stratificant)
(ки) – във:
икореномически тристратификант;
типичен икореномически тристратификант (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАТ* (ecorenomic tree-stratificate)
(съкратено от три двустепенни икореномически страти), тристратификатна двустепенна икореномическа триада, икореномически реалититат,
(*) – общо понятие за икономически тристратификат и икотехномически
тристратификат, които са негови разновидности (то е или икономически
тристратификат, или икотехномически тристратификат, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; двустепенна икореномическа триада (двустепенен трирав13
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нищен диалектически формат, така че е тристратификатна двустепенна
икореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си (а) икореномически диспозат (същото като икореномически диспозификат и от своя страна
съставен от икореномическата същност и икореномическото явление), (б)
икореномически специфат (същото като икореномически спецификат и от
своя страна съставен от икореномическото съдържание и икореномическата
форма) и (в) икореномически сустат (същото като икореномически сустификат и от своя страна съставен от икореномическата субстанция и икореномическата суперстанта), между които (а), (б) и (в) има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези три съставни части е двустепенна икореномическа
монада). В това се качество икореномическият тристратификат е едносъставна двустепенна икореномическа триада* (one-complex two-stage ecorenomic
triad) (вж. двустепенна икореномическа триада), състояща се от шест елемента (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта), всеки
един от които е едносъставно икореномическо понятие* (ecorenomic concept
/conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икореномическият тристратификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна
икореномическа триада* (two-complex one-stage ecorenomic triad (вж. едностепенна икореномическа триада), състояща се от три елемента (дизпозат,
специфат и сустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икореномическо понятие. Всеки икореномически предмет може да се интерпретира
като икореномически тристратификат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на диспозат (който е негова тристратификатна определеност), специфат (който е негово тристратификатно състояние) и сустат (който е негово
тристратификатно същество). Икореномическият тристратификат се покрива с
икореномическия реалититат, тъй като и двете понятия са представляват една
и съща двустепенна икореномическа триада (в първия случай като триада от
три двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни триади).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАТ (ecorenomic tree-stratificate)
(ки) – във:
икореномически тристратификат;
типичен икореномически тристратификат (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ* (ecorenomic tree-stritifitite),
тристратифититна двустепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически тристратифитит и
икотехномически тристратифитит, които са негови разновидности (то е или
икономически тристратифитит, или икотехномически тристратифитит, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозат, икореномическия специфат и икореномическия сустат (като двойки от
икореномическа същност и икореномическо явление, от икореномическо съдържание и икореномическа форма и от икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икореномическата
същност, икореномическото съдържание и икореномическата субстанция и (2)
единството на икореномическото явление, икореномическата форма и икореномическата суперстанта] и затова е двустепенна икореномическа монада, в
частност тристратифититна двустепенна икореномическа монада). Икореномическият тристратифитит е разновидност на икореномическия конфикант.
Вж. икономически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ (ecorenomic tree-stratifitite)
(ки) – във:
икореномически тристратифитит;
икореномически тристратифитит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически тристратифитит (вж. релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ* (ecorenomic tree-stritifitite)
(като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент),
тристратифититна двустепенна типична икореномическа монада, (*) –
общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически тристратифитит и икотехномически тристратифитит, които са негови разновидности (то е или икономически тристратифитит, или икотехномически тристратифитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на
икореномическия диспозат, икореномическия специфат и икореномическия
сустат (като двойки от икореномическа същност и икореномическо явление,
от икореномическо съдържание и икореномическа форма и от икореномическа
субстанция и икореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството
на икореномическата същност, икореномическото съдържание и икореноми15
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата субстанция и (2) единството на икореномическото явление, икореномическата форма и икореномическата суперстанта] и затова е двустепенна
типична икореномическа монада, в частност тристратифититна двустепенна типична икореномическа монада (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Икореномическият тристратифитит е разновидност на типичния икореномически конфикант. Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ* (ecorenomic tree-strite), тристритна
едностепенна икореномическа монада, (*) – общо понятие за (икономическа
алтернатива между) икономически тристрит и икотехномически тристрит,
които са негови разновидности (то е или икономически тристрит, или икотехномически тристрит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозант, икореномическия специфант и икореномическия сустант и затова е едностепенна икореномическа монада, в частност – тристритна едностепенна икореномическа монада. Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, икореномическият специфант е общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, а икореномическият сустант е
общо понятие за икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта,
икореномическият тристрит е тяхното единство като общи понятия. Икореномическият тристрит е разновидност на икореномическия конфант. Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ (ecorenomic tree-strit) (ки) – във:
икореномически тристрит;
икореномически тристрит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически тристрит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ* (ecorenomic tree-strite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент), тристритна едностепенна типична икореномическа монада, (*) – общо понятие за
(икономическа алтернатива между) икономически тристрит и икотехномически тристрит, които са негови разновидности (то е или икономически
тристрит, или икотехномически тристрит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); единство на икореномическия диспозант, икореномическия
специфант и икореномическия сустант и затова е едностепенна типична
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа монада, в частност – тристритна едностепенна типична
икореномическа монада (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент). Тъй като икореномическият диспозант е общо понятие за икореномическа същност и икореномическо явление, икореномическият специфант е
общо понятие за икореномическо съдържание и икореномическа форма, а икореномическият сустант е общо понятие за икореномическа субстанция и
икореномическа суперстанта, икореномическият тристрит е тяхното единство
като общи понятия. Икореномическият тристрит е разновидност на типичния
икореномически конфант. Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРУД* (ecorenomic labour) – същото като текущ
трудов производствен икореномически фактор.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРУД (ecorenomic labour) (ки) – във:
икореномически труд (същото като работен трудов производствен икореномически фактор);
работен икореномически труд (същото като текущ работен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателен икореномически труд (същото като текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
творчески икореномически труд (същото като текущ творчески трудов
производствен икореномически фактор);
икореномически труд (същото като текущ трудов производствен икореномически фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСУМ* (ecorenomic universum) – вж. икореномически предмет.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (ecorenomic unicentite) – същото като
уницентитално икореномическо участие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ (ecorenomic unicentite) (кд) – във:
запасов икореномически уницентит (същото като запасово уницентитално икореномическо участие);
изпълнителен икореномически уницентит (същото като изпълнително
уницентитално икореномическо участие);
икореномически уницентит (същото като уницентитално икореномическо
участие);
17

2012

Камен Миркович
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икореномически уницентит (същото като работно уницентитално икореномическо участие);
субстатен икореномически уницентит (същото като субстатно уницентитално икореномическо участие);
сустатантен икореномически уницентит (същото като сустатантно
уницентитално икореномическо участие);
сустатитен икореномически уницентит (същото като сустатитно уницентитално икореномическо участие);
съзидателен икореномически уницентит (същото като съзидателно уницентитално икореномическо участие);
сътворителен икореномически уницентит (същото като сътворително
уницентитално икореномическо участие);
творчески икореномически уницентит (същото като творческо уницентитално икореномическо участие);
унисъзидателен икореномически уницентит (същото като унисъзидателно
уницентитално икореномическо участие).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТАТ* (ecorenomic factitate) (*), фактитатна
едностепенна икореномическа триада, – общо понятие за икономически
фактитат и икотехномически фактитат, които са негови разновидности (то
е или икономически фактитат, или икотехномически фактитат, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към
икореномическа същност]; вид едностепенна икореномическа триада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е фактитатна едностепенна икореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си икореномическо явление, икореномическа форма и икореномическа суперстанта, общо понятие за които е икореномическата даденост и между които има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икореномически предмет може да с е интерпретира като икореномически фактитат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на явление (което е негова външна определеност), форма (която е негово външно състояние) и суперстанта (която е негово външно същество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТАТ (ecorenomic factitate) (ки) – във:
икореномически фактитат;
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически фактитат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ* (ecorenomic factitite) (*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически фактитит и икотехномически фактитит, които са негови разновидности (то е или икономически фактитит, или икотехномически фактитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като единство от икореномическо явление, икореномическа форма и икореномическа суперстанта (които
са видове икореномически ексститутити), негова фактититна външна (разкрита) страна; фактититна (частична и единна) външна конституираност
(супсенститна външнопредставена конституираност) на икореномическия
предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система,
последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още фактититна (частична и единна) външна икореномическа конституираност* [factititive (partial and united) external ecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномическо явление (като външна определеност), икореномическа форма (като външно състояние) и икореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
три външни икореномически страни на икореномическото предназначение,
които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) външна реалност на икореномическия предмет. Фактититът е разновидност на икореномическия екстит. Основни разновидности на икореномическия фактитит са
обектният икореномически фактитит* (object ecorenomic factitite) (фактититът на икореномическия обект) и системният икореномически фактитит* (system ecorenomic factitite) (фактититът на икореномическата система).
Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ (ecorenomic factitite) (ки) – във:
икореномически фактитит;
икореномически фактитит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически фактитит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ* (ecorenomic factitite) (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент) (*) – общо
понятие за (икономическа алтернатива между) икономически фактитит и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически фактитит, които са негови разновидности (то е или икономически фактитит, или икотехномически фактитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство
от икореномическо явление, икореномическа форма и икореномическа суперстанта (които са видове типични икореномически ексститутити), негова
фактититна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент); фактититна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на типичния
икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още фактититна (частична и единна) външна типична икореномическа конституираност* [factititive (partial and united)
external typical ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическо явление
(като външна определеност), икореномическа форма (като външно състояние)
и икореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три външни типични икореномически страни на типичното икореномическо предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) външна реалност на типичния икореномически предмет. Фактититът е разновидност на типичния икореномически
екстит. Основни разновидности на икореномическия фактитит са обектният
икореномически фактитит* (object ecorenomic factitite) (фактититът на икореномическия обект) и системният икореномически фактитит* (system
ecorenomic factitite) (фактититът на икореномическата система). Вж. икореномически реалититатит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален производствен икореномически фактор;
интегрален работен производствен икореномически фактор;
интегрален работен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален работен физически производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
интегрален творчески производствен икореномически фактор;
интегрален творчески трудов производствен икореномически фактор;
интегрален творчески физически производствен икореномически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неявно-интегрален производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
неявно-интегрален физически производствен икореномически фактор;
полезностност на производствения икореномически фактор (същото като
икореномическа полезностност (на производствения икореномически фактор));
полезностност на трудовия производствен икореномически фактор (същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия производствен
икореномически фактор));
полезностност на физическия производствен икореномически фактор
(същото като физическа икореномическа полезностност (на физическия производствен икореномически фактор));
производствен икореномически фактор;
работен производствен икореномически фактор;
работен трудов производствен икореномически фактор;
работен физически производствен икореномически фактор;
работна ценностност на производствения икореномически фактор (същото като икореномическа стойностност (на производствения икореномически фактор));
работна ценностност на трудовия производствен икореномически фактор (същото като трудова икореномическа полезностност (на трудовия производствен икореномически фактор));
работна ценностност на физическия производствен икореномически
фактор (същото като физическа икореномическа стойностност (на физическия производствен икореномически фактор));
стойностност на производствения икореномически фактор (същото като
икореномическа стойностност (на производствения икореномически фактор));
стойностност на трудовия производствен икореномически фактор (същото като трудова икореномическа стойностност (на трудовия производствен икореномически фактор));
стойностност на физическия производствен икореномически фактор
(същото като физическа икореномическа стойностност (на физическия производствен икореномически фактор));
съзидателен производствен икореномически фактор;
съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
съзидателен физически производствен икореномически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна ценностност на производствения икореномически фактор
(същото като икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор));
съзидателна ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор (същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия
производствен икореномически фактор));
съзидателна ценностност на физическия производствен икореномически
фактор (същото като физическа икореномическа ценностност (на физическия
производствен икореномически фактор));
творческа ценностност на производствения икореномически фактор
(същото като икореномическа полезностност (на производствения икореномически фактор));
творческа ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор (същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия
производствен икореномически фактор));
творческа ценностност на физическия производствен икореномически
фактор (същото като физическа икореномическа полезностност (на физическия производствен икореномически фактор));
творчески производствен икореномически фактор;
творчески трудов производствен икореномически фактор;
творчески физически производствен икореномически фактор;
текущ производствен икореномически фактор;
текущ работен производствен икореномически фактор;
текущ работен трудов производствен икореномически фактор;
текущ работен физически производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор;
текущ творчески производствен икореномически фактор;
текущ творчески трудов производствен икореномически фактор;
текущ творчески физически производствен икореномически фактор;
трудов производствен икореномически фактор;
физически производствен икореномически фактор;
ценностност на производствения икореномически фактор (същото като
икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностност на трудовия производствен икореномически фактор (същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия производствен
икореномически фактор));
ценностност на физическия производствен икореномически фактор (същото като физическа икореномическа ценностност (на физическия производствен икореномически фактор));
явно-интегрален производствен икореномически фактор;
явно-интегрален трудов производствен икореномически фактор;
явно-интегрален физически производствен икореномически фактор.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕАЗИТАНТ* (ecorenomic feasitant) (*) – общо понятие за икореномически посибитит и икореномически субстантит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икореномическия феазитат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада);
икореномическо понятие, отразяващо положението, че даден икореномически
ингредиент или е реализуема икореномическа възможност, или е реализуема
икореномическа действителност; общо понятие за икономически феазитант
и икотехномически феазитант, които са негови разновидности (то е или икономически феазитант, или икотехномически феазитант, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Вж. икореномически феазитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕАЗИТАТ* (ecorenomic feasitate) (*) – вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат), състояща се от взаимодействащи си икореномически посибитит и
икореномически субстантит, общо понятие за които е икореномическият феазитант и между които има отношения на определящо и решаващо в икономиката; общо понятие за икономически феазитат и икотехномически феазитат, които са негови разновидности (то е или икономически феазитат, или
икотехномически феазитат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
(вж. икореномика). Всеки икореномически ингредиент може да с е интерпретира като икореномически феазитат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на икореномически посибитит (който е негова посибититна вътрешна реализуемост) и икореномически субстантит (който е негова субстантитна
външна реализуемост). Икореномическият посибитит е първичен и определящ
по отношение на икореномическия субстантит; той едновременно е посибитит
на икореномическия ингредиент и посибитит на субстантита на икореноми23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия ингредиент. Икореномическият субстантит е вторичен и решаващ по
отношение на икореномическия посибитит; той едновременно е субстантит на
икореномическия ингредиент и субстантит на посибитита на икореномическия
ингредиент. Икореномическият субстантит е начинът на верифициране на
икореномическия посибитит. Вж. икореномически феазитит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕАЗИТИТ* (ecorenomic feasitite) (производно и
съкратено от feasibility) (*) – икореномическа осъществимост, интерпретирана
като икореномически ингредиент; икореномически субстантит и икореномически посибитит, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство
(като цялостност от икореномически субстантит и икореномически посибитит); икореномическо понятие, отразяващо положението, че е изискване даден
икореномически ингредиент да се осъществява в икореномическата реалност;
общо понятие за икономически феазитит и икотехномически феазитит, които са негови разновидности (то е или икономически феазитит, или икотехномически феазитит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж.
икореномика). Икореномическата реализуемост (ecorenomic realizability)
(като основа на феазитита на икореномическия ингредиент) произтича от икореномическия посибитит и се верифицира от икореномическия субстантит.
Икореномическият феазитит е една от външните характеристики, които изграждат икореномическия вераситит [в качеството му на реализуем икореномически вераситит* (realizable ecorenomic veracitite)], последният установяващ реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на икореномическия
ингредиент с икореномическия субстантит (вж. фиг. 1).
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реализитит

Икореномически вераситит

Икореномически
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Икореномически
релиабитит

Икореномически
регулатит

Икореномически вераситит

Икореномически вераситит

Икореномически
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Икореномически
стохастит

Икореномически
тендентит

Икореномически
пробабитит

Икореномически
посибитит

Фиг. 1. Икореномически феазитит и неговото място при характеризирането и верифицирането
на икореномическия вераситит

Икореномическият феазитит е външна реализуема автентичност*
(external realizable genuineness) (външно-присъща реализуема автентичност)
[или още външна реализуема икореномическа автентичност* (external
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------realizable ecorenomic genuineness), която е вид външна страна] на икореномическия вераситит, докато икореномическият регулатит е вътрешна реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешно-присъща реализуема автентичност) [или още вътрешна реализуема икореномическа автентичност* (internal realizable ecorenomic genuineness), която е вид вътрешна
страна] на икореномическия вераситит. Икореномическият феазитит е начин
на достигане на икореномическия феазитит [накратко – начин на икореномическо достигане* (ecorenomic attaining mode)], където икореномическият вераситит се разглежда като диалектическо единство на икореномически
феазитит и икореномически регулатит. Икореномическият феазитит е феазитит на икореномическия ингредиент (и феазитит на регулатита на икореномическия ингредиент). Икореномическият феазитит и икореномическият регулатит са категории на реализуемата автентичност на икореномическия ингредиент* (realizable genuineness of the ecorenomic ingredient), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност.
Икореномическият регулатит се снема в икореномическия феазитит: икореномическият феазитит е икореномическият регулатит в снет вид. Икореномическият феазитит е скрит в икореномическия регулатит, а икореномическият регулатит [който е първичната (примитивната) и определящата автентичност на
икореномическия ингредиент] се разкрива чрез икореномическия феазитит
[който е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икореномическия ингредиент] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икореномическата хомеостатичност разновидности на икореномическия феазитит са (1) икореномическият квалифеазитит* (ecorenomic
qualifeasitite) [същото като осъществим икореномически квалиингредиент*
(feasible ecorenomic qualiingredient)] [респ. осъществимо икореномическо
квалиучастие* (feasible ecorenomic qualiparticipation)] и (2) икореномическият квантифеазитит* (ecorenomic quantifeasitite) [същото като осъществим
икореномически квантиингредиент* (feasible ecorenomic quantiingredient)]
[респ. осъществимо икореномическо квантиучастие* (feasible ecorenomic
quantiparticipation)].
Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
икореномическият субтифеазитит* (ecorenomic subtifeasitite) [същото като
осъществим икореномически субтиингредиент* (feasible ecorenomic subtiingredient)] [респ. осъществимо икореномическо субтиучастие* (feasible
ecorenomic subtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият субтиквалифеазитит* (ecorenomic subtiqualifeasitite) и икореномическият субтик-
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обтифеазитит* (ecorenomic obtifeasitite) [същото като осъществим икореномически обтиингредиент* (feasible ecorenomic obtiingredient)] [респ. осъществимо
икореномическо
обтиучастие*
(feasible
ecorenomic
obtiparticipation)] [в т.ч. икореномическият обтиквалифеазитит*
(ecorenomic obtiqualifeasitite) и икореномическият обтиквантифеазитит*
(ecorenomic obtiquantifeasitite)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия феазитит са:
(1) трансцентитален икореномически феазитит* (transcentital
ecorenomic feasitite) [същото като осъществим трансцентитален икореномически ингредиент* (feasible transcentital ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо трансцентитално икореномическо участие* (feasible
transcentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) трансцентитален икореномически квалифеазитит* (transcentital ecorenomic qualifeasitite) [към която се
числят (α) трансцентитален икореномически субтиквалифеазитит*
(transcentital ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквалифеазитит* (transcentital ecorenomic obtiqualifeasitite)] и
(б) трансцентитален икореномически квантифеазитит* (transcentital
ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α) трансцентитален икореномически
субтиквантифеазитит*
(transcentital
ecorenomic
subtiquantifeasitite) и (β) трансцентитален икореномически обтиквантифеазитит* (transcentital ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(2) инцентитален икореномически феазитит* (incentital ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим инцентитален икореномически ингредиент* (feasible incentital ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо инцентитално икореномическо участие* (feasible incentital ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) инцентитален икореномически квалифеазитит* (incentital
ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят (α) инцентитален
икореномически
субтиквалифеазитит*
(incentital
ecorenomic
subtiqualifeasitite) и (β) инцентитален икореномически обтиквалифеазитит* (incentital ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) инцентитален икореномически квантифеазитит* (incentital ecorenomic quantifeasitite) [към която се
числят (α) инцентитален икореномически субтиквантифеазитит*
(incentital ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) инцентитален икореномически
обтиквантифеазитит* (incentital ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) центитален икореномически феазитит* (centital ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим центитален икореномически ингредиент* (feasible centital ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо центитално икореномическо участие* (feasible centital ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) центитален икореномически квалифеазитит* (centital ecorenomic
qualifeasitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквалифеазитит* (centital ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) центитален икореномически обтиквалифеазитит* (centital ecorenomic obtiqualifeasitite)] и
(б) центитален икореномически квантифеазитит* (centital ecorenomic
quantifeasitite) [към която се числят (α) центитален икореномически субтиквантифеазитит* (centital ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) центитален
икореномически обтиквантифеазитит* (centital ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(4) уницентитален икореномически феазитит* (unicentital ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим уницентитален икореномически ингредиент* (feasible unicentital ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо уницентитално икореномическо участие* (feasible unicentital ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) уницентитален икореномически квалифеазитит*
(unicentital ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят (α) уницентитален
икореномически
субтиквалифеазитит*
(unicentital
ecorenomic
subtiqualifeasitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквалифеазитит* (unicentital ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) уницентитален икореномически квантифеазитит* (unicentital ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α) уницентитален икореномически субтиквантифеазитит*
(unicentital ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) уницентитален икореномически обтиквантифеазитит* (unicentital ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия феазитит са:
(1) унисъзидателен икореномически феазитит* (unimaking ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим унисъзидателен икореномически ингредиент* (feasible unimaking ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо унисъзидателно икореномическо участие* (feasible unimaking ecorenomic
participation)] {в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически квалифеазитит*
(unimaking ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят (α) унисъзидателен
икореномически
субтиквалифеазитит*
(unimaking
ecorenomic
subtiqualifeasitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквалифеазитит* (unimaking ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) унисъзидателен икоре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически квантифеазитит* (unimaking ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α) унисъзидателен икореномически субтиквантифеазитит*
(unimaking ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) унисъзидателен икореномически обтиквантифеазитит* (unimaking ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(2) съзидателен икореномически феазитит* (making ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим съзидателен икореномически ингредиент* (feasible making ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо съзидателно икореномическо участие* (feasible making ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) съзидателен икореномически квалифеазитит* (making ecorenomic
qualifeasitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквалифеазитит* (making ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) съзидателен икореномически обтиквалифеазитит* (making ecorenomic obtiqualifeasitite)] и
(б) съзидателен икореномически квантифеазитит* (making ecorenomic
quantifeasitite) [към която се числят (α) съзидателен икореномически субтиквантифеазитит* (making ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) съзидателен
икореномически обтиквантифеазитит* (making ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(3) изпълнителен икореномически феазитит* (implementationary
ecorenomic feasitite) [същото като осъществим изпълнителен икореномически ингредиент* (feasible implementationary ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо
изпълнително
икореномическо
участие*
(feasible
implementationary ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) изпълнителен икореномически квалифеазитит* (implementationary ecorenomic qualifeasitite) [към
която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквалифеазитит*
(implementationary ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) изпълнителен икореномически
обтиквалифеазитит*
(implementationary
ecorenomic
obtiqualifeasitite)] и (б) изпълнителен икореномически квантифеазитит*
(implementationary ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α) изпълнителен икореномически субтиквантифеазитит* (implementationary
ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) изпълнителен икореномически обтиквантифеазитит* (implementationary ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(4) творчески икореномически феазитит* (creative ecorenomic feasitite)
[същото като осъществим творчески икореномически ингредиент* (feasible
creative ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо творческо икореномическо участие* (feasible creative ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) творчески икореномически квалифеазитит* (creative ecorenomic qualifeasitite) [към
която се числят (α) творчески икореномически субтиквалифеазитит*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(creative ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) творчески икореномически обтиквалифеазитит* (creative ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) творчески
икореномически квантифеазитит* (creative ecorenomic quantifeasitite) [към
която се числят (α) творчески икореномически субтиквантифеазитит*
(creative ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) творчески икореномически обтиквантифеазитит* (creative ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(5) работен икореномически феазитит* (working ecorenomic feasitite)
[същото като осъществим работен икореномически ингредиент* (feasible
working ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо работно икореномическо
участие* (feasible working ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) работен икореномически квалифеазитит* (working ecorenomic qualifeasitite) [към която се
числят (α) работен икореномически субтиквалифеазитит* (working
ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) работен икореномически обтиквалифеазитит* (working ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) работен икореномически
квантифеазитит* (working ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят
(α) работен икореномически субтиквантифеазитит* (working ecorenomic
subtiquantifeasitite) и (β) работен икореномически обтиквантифеазитит*
(working ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(6) сътворителен икореномически феазитит* (performing ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим сътворителен икореномически ингредиент* (feasible performing ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо сътворително икореномическо участие* (feasible performing ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сътворителен икореномически квалифеазитит* (performing
ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят (α) сътворителен икореномически субтиквалифеазитит* (performing ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β)
сътворителен
икореномически
обтиквалифеазитит*
(performing
ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) сътворителен икореномически
квантифеазитит* (performing ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят
(α) сътворителен икореномически субтиквантифеазитит* (performing
ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) сътворителен икореномически
обтиквантифеазитит* (performing ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия феазитит са:
(1) усвояван икореномически феазитит* (assimilated ecorenomic feasitite)
[същото като осъществим усвояван икореномически ингредиент* (feasible
assimilated ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо усвоявано икореномическо участие* (feasible assimilated ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) усвоя-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ван икореномически квалифеазитит* (assimilated ecorenomic qualifeasitite)
[към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквалифеазитит*
(assimilated ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) усвояван икореномически обтиквалифеазитит* (assimilated ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) усвояван
икореномически квантифеазитит* (assimilated ecorenomic quantifeasitite)
[към която се числят (α) усвояван икореномически субтиквантифеазитит*
(assimilated ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) усвояван икореномически обтиквантифеазитит* (assimilated ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(2) създаван икореномически феазитит* (gived ecorenomic feasitite) [същото като осъществим създаван икореномически ингредиент* (feasible
gived ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо създавано икореномическо
участие* (feasible gived ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) създаван икореномически квалифеазитит* (gived ecorenomic qualifeasitite) [към която се
числят (α) създаван икореномически субтиквалифеазитит* (gived
ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) създаван икореномически обтиквалифеазитит* (gived ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) създаван икореномически
квантифеазитит* (gived ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α)
създаван икореномически субтиквантифеазитит* (gived ecorenomic
subtiquantifeasitite) и (β) създаван икореномически обтиквантифеазитит*
(gived ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия феазитит са:
(1) сустатитен икореномически феазитит* (sustatitic ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим сустатитен икореномически ингредиент* (feasible sustatitic ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо сустатитно икореномическо участие* (feasible sustatitic ecorenomic participation)]
{в т.ч. (а) сустатитен икореномически квалифеазитит* (sustatitic
ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически субтиквалифеазитит* (sustatitic ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквалифеазитит* (sustatitic ecorenomic
obtiqualifeasitite)] и (б) сустатитен икореномически квантифеазитит*
(sustatitic ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α) сустатитен икореномически
субтиквантифеазитит*
(sustatitic
ecorenomic
subtiquantifeasitite) и (β) сустатитен икореномически обтиквантифеазитит* (sustatitic ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(2) субстатен икореномически феазитит* (substatum ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим субстатен икореномически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(feasible substatum ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо субстатно
икореномическо участие* (feasible substatum ecorenomic participation)] {в т.ч.
(а) субстатен икореномически квалифеазитит* (substatum ecorenomic
qualifeasitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквалифеазитит* (substatum ecorenomic subtiqualifeasitite) и (β) субстатен икореномически обтиквалифеазитит* (substatum ecorenomic obtiqualifeasitite)] и
(б) субстатен икореномически квантифеазитит* (substatum ecorenomic
quantifeasitite) [към която се числят (α) субстатен икореномически субтиквантифеазитит* (substatum ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) субстатен
икореномически обтиквантифеазитит* (substatum ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(3) запасов икореномически феазитит* (stock ecorenomic feasitite) [същото като осъществим запасов икореномически ингредиент* (feasible stock
ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо запасово икореномическо участие* (feasible stock ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) запасов икореномически квалифеазитит* (stock ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят
(α) запасов икореномически субтиквалифеазитит* (stock ecorenomic
subtiqualifeasitite) и (β) запасов икореномически обтиквалифеазитит* (stock
ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) запасов икореномически квантифеазитит* (stock ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят (α) запасов икореномически субтиквантифеазитит* (stock ecorenomic subtiquantifeasitite) и
(β) запасов икореномически обтиквантифеазитит* (stock ecorenomic obtiquantifeasitite)]};
(4) сустатантен икореномически феазитит* (sustatantal ecorenomic
feasitite) [същото като осъществим сустатантен икореномически ингредиент* (feasible sustatantal ecorenomic ingredient)] [респ. осъществимо сустатантно икореномическо участие* (feasible sustatantal ecorenomic participation)] {в т.ч. (а) сустатантен икореномически квалифеазитит* (sustatantal
ecorenomic qualifeasitite) [към която се числят (α) сустатантен
икореномически
субтиквалифеазитит*
(sustatantal
ecorenomic
subtiqualifeasitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквалифеазитит*
(sustatantal ecorenomic obtiqualifeasitite)] и (б) сустатантен икореномически
квантифеазитит* (sustatantal ecorenomic quantifeasitite) [към която се числят
(α) сустатантен икореномически субтиквантифеазитит* (sustatantal
ecorenomic subtiquantifeasitite) и (β) сустатантен икореномически обтиквантифеазитит* (sustatantal ecorenomic obtiquantifeasitite)]}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ХОМЕОАНТ* (ecorenomic homeoant) (*) – общо понятие за икореномическо качество и икореномическо количество (но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство), които са негови разновидности
и които като двойка образуват икореномическия хомеоат (последният в качеството му на двустепенна икореномическа монада); общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически хомеоант и икотехномически хомеоант, които са негови разновидности (то е или икономически хомеоант, или
икотехномически хомеоант, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
(вж. икореномика). Вж. икореномически хомеоанти и икореномически хомеоит.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икореномически хомеоанти*
(individual ecorenomic homeoant), фирмен икореномически хомеоант* (firm
ecorenomic homeoant), обществен икореномически хомеоант* (social
ecorenomic homeoant) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически хомеоант* (microecorenomic
homeoant), мезоикореномически хомеоант* (mesoecorenomic homeoant), макроикореномически хомеоант* (macroecorenomic homeoant).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОАКТИВ* (ecorenomic phenoasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОЗАПАС* (ecorenomic phenostock) – същото
като запасова икореномическа феност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент, икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОКОНТЕНТАТ* (ecorenomic phenocontentate)
(*) – общо понятие за икономически феноконтентат и икотехномически феноконтентат, които са негови разновидности (то е или икономически феноконтентат, или икотехномически феноконтентат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и
се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа
същност]; икореномическа конфигурация* (ecorenomic configuration) (вж.
икономическа конфигурация), която е образувана от взаимодействащи си икореномическо съдържание и икореномическо явление, всяко от които може да
бъде както вход, така изход на определена икореномическа система*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecorenomic system) (вж. икономическа система). Между тях има отношения
на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката), като в тази икореномическа конфигурация икореномическото
съдържание е определящото, а икореномическото явление е решаващото. (Вж.
икономически диспецификат.) Дадено икореномическо съдържание може да се
опредмети [това е феноконтентационно икореномическо опредметяване*
(phenocontentational ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно или в повече от едно взаимодействащи си
икореномически явления, като се предполага, че съдържанието се опредметява
(се експлицира) с целия си обем във всяко едно от явленията поотделно. С този преход невидимото икореномическо съдържание се трансформира (вж. икономическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта икореномически явления. Това е феноменно опредметяване на икореномическото съдържание, което показва, че икореномическото явление опосредствано (чрез взаимозависимостите между икореномическоно съдържание и икореномическата същност в икореномическата форма) е съдържателно икореномическо явление, че то е опосредствано явление на съдържанието. Обратната на феноконтентационното опредметяване трансформация (като феноконтентационно разпредметяване на икореномическите явления в икореномическо съдържание) е феноконтентационно икореномическо интензиониране* (phenocontentational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е съдържателно интензиониране на икореномическото явление (респ. явления), което показва, че икореномическото съдържание опосредствано е феноменно икореномическо съдържание, че то е
опосредствано съдържание на явлението. Тук се разглежда случай на опредметяване на съдържанието само едно дадено явление (явление от даден тип).
Количеството на съдържанието CO на икореномическия предмет като съдържание на даденото явление в границите на икореномическия феноконтентат (на феноконтентатификата) се означава като феноконтентатно-общо
икореномическо съдържание* (phenocontentatically-total ecorenomic content)
TCO . Функцията, която моделира феноконтентационното икореномическо
интензиониране, е

TCO = TCO (PE ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където PE е количеството на икореномическото явление. Тя е функция на феноконтентационното, значи и на съдържателното интензиониране на икореномическото явление, и наред с това е функция на феноконтентатно-общото съдържание. От нея се извежда пределното съдържание на икореномическото
явление* (marginal content of the ecorenomic phenomenon), която е първата
производна
MCO pe (PE ) =

∂TCO (PE )
∂ PE

на функцията на феноконтентатно-общото съдържание.
Даденото икореномическо явление (от един тип), в което се опредметява
икореномическото съдържание форма, може да съществува в семейство от
различни видове (респ. разновидности) на икореномическото явление, като
даденото явление е разпределило своя обем между тях. Тогава при опредметяването му икореномическото съдържание разпределя обема си между различните видове на явлението. Ако даденото явление е представено от един вид,
тогава е налице едновидово феноконтентационно икореномическо опредметяване* (one-species phenocontentational ecorenomic objectification), при
два вида на явлението – двувидово феноконтентационно икореномическо
опредметяване* (two-species phenocontentational ecorenomic objectification),
при три вида – тривидово феноконтентационно икореномическо опредметяване* (three-species phenocontentational ecorenomic objectification) , при повече от три вида – многовидово феноконтентационно икореномическо опредметяване* (muitispecies phenocontentational ecorenomic objectification). Съответстващите на тях разновидности на феноконтентационното икореномическо интензиониране са: едновидово феноконтентационно икореномическо
интензиониране* (one-species phenocontentational ecorenomic intensioning),
двувидово феноконтентационно икореномическо интензиониране* (twospecies phenocontentational ecorenomic intensioning), тривидово феноконтентационно
икореномическо
интензиониране*
(three-species
phenocontentational ecorenomic intensioning), многовидово феноконтентационно икореномическо интензиониране* (multispecies phenocontentational
ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото феноконтентационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на феноконтентатно-общото
икореномическо съдържание при едновидовото интензиониране), е посоченият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-горе израз TCO = TCO (PE ), от който се извежда съответстващото му пределно съдържание на икореномическото явление
MCO pe (PE ) =

∂TCO (PE )
∂ PE

.

Функцията, която моделира двувидовото феноконтентационно икореномическо интензиониране (функцията на феноконтентатно-общото икореномическа форма при двувидовото интензиониране), е
TCO = TCO (PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икореномическото явление, а PE 2 е вторият негов вид (тук TCO е общото съдържание на първия и втория вид на явлението).
Тя е функция на феноконтентационното, значи и на съдържателното интензиониране на икореномическите явления, в т.ч. на съдържателното интензиониране на първия и това на втория вид на явлението. От нея се извеждат
пределното съдържание на първия вид на икореномическото явление*
(marginal content of the first-species ecorenomic phenomenon)
MCO pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE1

и пределното съдържание на втория вид на икореномическото явление*
(marginal content of the second-species ecorenomic phenomenon)
MCO pe2 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

.

Те са първи частни производни на функцията на феноконтентатно-общото съдържание. Обемът на едно и също икореномическо съдържане може да се прояви в различни комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова при непроменена (постоянна) величина на феноконтентатно-общото
съдържание съществува заместване между първия и втория вид на явлението,
като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират
чрез феноконтентатната крива на безразличието на икореномическото
съдържание* (phenocontentatic indifference curve of the ecorenomic content)
ICCO -PEC .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на феноконтентатно-общото икореномическо съдържание
TCO = TCO (PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по феноконтентатната (феноконтентатофикатната) крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -PEC .
Затова уравнението на кривата ICCO -PEC при дадено постоянно равнище на феноконтентатно-общото икореномическо съдържание е
TCO (PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическото явление, имащи посоченото еднакво (постоянно) феноконтентатно-общо икореномическо съдържание
TCO (PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по феноконтентатната крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -PEC , която е низходяща, количествата на първия
и втория вид на даденото икореномическо явление се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че едно и също съдържание може да съответства на различни
комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на
тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(d PE1 , d PE 2 ) (т.е. при движение на точка по феноконтентатната крива на безразличето на икореномическото съдържание ICCO -PEC ) прирастът на функцията
на феноконтентатно-общото икореномическо съдържание е нейният пълен
диференциал
d TCO (PE1 , PE 2 ) =
= MCO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MCO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TCO (PE1 , PE 2 ) =
=

∂ TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE1

d PE1 +

∂ TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

d PE 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическото
явление се извършват в рамките на дадена феноконтентатна крива на безразличието на икореномическото съдържание, диференциалният прираст на функцията на феноконтентатно-общото съдържание е нулев. Това е така, защото
противоположното изменение в количествата на двата вида на явлението запазва непроменена тяхната феноконтентатно-общо съдържание:
d TCO (PE1 , PE 2 ) =
= MCO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MCO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като съдържателно-еквивалентно
заместване на видовете на икореномическото явление* (contently-equivalent
substitution of the species ecorenomic phenomenon). То е съдържателноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на феноконтентнота-общото икореномическо съдържание
MCO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 и MCO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на феноконтентатно-общото съдържание, по отношение на което се конституира феноконтентатната крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на съдържателноеквивалентното заместване на видовете на икореномическото явление*
(marginal rate of the contently-equivalent substitution of the species ecorenomic
phenomenon)
MRCOSpe12 =
=−

d PE 2

=−

d PE1

MCO pe1 (PE1 , PE 2 )
MCO pe2 (PE1 , PE 2 )

∂ TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ TCO (PE1 , PE 2 )
:
.
∂ PE1
∂ PE 2
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[

]

Тя е отрицателна величина MRCOS pe12 < 0 и е равна на отношението

d PE 2

d PE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

MCO pe1 (PE1 , PE 2 )
MCO pe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните съдържания на двата вида на явлението. Пределната норма
MRCOS pe12 показва към определена точка от феноконтентатната крива на безразличието на икореномическото съдържание ICCO -PEC с колко единици трябва
да се намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната феноконтентатно-общо съдържание да остане постоянна величина.
Функцията на феноконтентатно-общото икореномическо съдържание е
TCO = TCO (PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическото съдържание на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic content) H (CO) pe12 , която се състои от тези втори производни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (CO) pe12

 ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
.
2
∂
∂
TCO
(
PE
,
PE
)
TCO
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



В зависимост от икореномическата природа на съдържанието и явлението
се разграничават (1) ускорено феноконтентационно икореномическо интензиониране* (accelerated phenocontentational ecorenomic intensioning) и забавено феноконтентационно икореномическо интензиониране* (delayed
phenocontentational ecorenomic intensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При ускореното феноконтентационно икореномическо интензиониране матрицата на икореномическото съдържание на О. Хесе H (CO) pe12 е изцяло положително определена:

H (CO) pe12

 ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 > 0.
2
∂
TCO
(
PE
,
PE
)
∂
TCO
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

>0

показват, че пределното съдържание на даден вид на икореномическото явление се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното
интензиониране се конституира изпъкнала феноконтентатна крива на безразличието на икореномическото съдържание* (convex phenocontentatic
indifference curve of the ecorenomic content) ICCO -PEC (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващото пределно съдържание на икореномическото явление* (law of the marginal content increasing of the ecorenomic
phenomenon). Законът за нарастващото пределно съдържание е друг израз на
ускореното насищане при изчерпането на даденото съдържание при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението) неговата феноконтентатно-общо икореномическо съдържание се увеличава с ускоряващи се
темпове, т.е. неговото пределно съдържание нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-големи порции от съдържанието, както
и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица
прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все поголеми порции от съдържанието. При този вариант на интензионирането законът за нарастващото пределно съдържание на икореномическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единст40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все по-ефективно в представляването на икореномическото си съдържание.
Количество на първия вид
икореномическо явление

PE 2
ICCO -PEC

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 1. Изпъкнала феноконтентатна крива на безразличието на икореномическото съдържание

При забавеното феноконтентационно икореномическо интензиониране матрицата на икореномическото съдържание на О. Хесе H (CO) pe12 е изцяло отрицателно определена:

H (CO) pe12

 ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 < 0.
2
∂
TCO
(
PE
,
PE
)
∂
TCO
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE12

< 0,

∂ 2 TCO (PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

<0

показват, че пределното съдържание на даден вид на икореномическото явление намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното ин41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензиониране се конституира вдлъбната феноконтентатна крива на безразличието на икореномическото съдържание* (concave phenocontentatic
indifference curve of the ecorenomic content) ICCO -PEC (фиг. 2). Дължи се на
действието на закона за намаляващото пределно съдържание на икореномическото явление* (law of the marginal content decreasing of the ecorenomic
phenomenon). Законът за намаляващото пределно съдържание е друг израз на
забавеното насищане при изчерпането на даденото съдържание при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението) неговата феноконтентатно-общо икореномическо съдържание се увеличава със забавени
темпове, т.е. неговото пределно съдържание намалява, което се дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на
втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на
явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от съдържанието,
както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща
единица прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все
по-малки порции от съдържанието. При този вариант на интензионирането законът за намаляващото пределно съдражание на икореномическото явление е
валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При забавеното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все по-неефективно в представляването на икореномическото си съдържание.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество на първия вид
икореномическо явление

PE 2
ICCO -PEC

PE1

0

Количество на втория вид
икореномическо явление
Фиг. 2. Вдлъбната феноконетентатна крива на
безразличието на икореномическото съдържание

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически феноконтентат*
(individual ecorenomic phenocontentate), фирмен икореномически феноконтентат* (firm ecorenomic phenocontentate), обществен икореномически феноконтентат* (social ecorenomic phenocontentate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически
феноконтентат* (microecorenomic phenocontentate), мезоикореномически
феноконтентат* (mesoecorenomic phenocontentate), макроикореномически
феноконтентат* (macroecorenomic phenocontentate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОКОНТИВ* (ecorenomic phenoconassets) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИТИТ* (ecorenomic phenospecitite) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИФИТ* (ecorenomic phenospecifite) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИФИТ (ecorenomic phenospecifite) (ки)
– във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически феноспецифит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент;
типичен икореномически феноспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУБСТАТ* (ecorenomic phenosubstate) (*) –
общо понятие за икономически феносубстат и икотехномически феносубстат, които са негови разновидности (то е или икономически феносубстат, или
икотехномически феносубстат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; същото като субстатна икореномическа феност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс); икореномическа конфигурация* (ecorenomic
configuration) (вж. икономическа конфигурация); която е образувана от взаимодействащи си икореномическа субстанция и икореномическо явление, всяко от
които може да бъде както вход, така изход на определена икореномическа
система* (ecorenomic system) (вж. икономическа система). Между тях има
отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката), като в тази икореномическа конфигурация икореномическата субстанция е определящото, а икореномическото явление е решаващото. (Вж. икономически дисустификат.) Дадена икореномическа субстанция може да се опредмети [това е феносубстационно икореномическо опредметяване* (phenosubstational ecorenomic objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване* (ecorenomic objectification)
изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно или в повече от едно взаимодействащи си икореномически явления, като се предполага, че субстанцията
се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяко едно от явленията
поотделно (по това икореномическият феносубстат се отличава от икореномическия специфат: при последния при опредметяването си икореномическото
съдържание разпределя своя обем между различните еднотипови форми). С
този преход невидимата и намираща се в дълбочина икореномическа субстанция се трансформира (вж. икореномическо преобразование) в едно или повече
от едно по-близки до видимостта икореномически явления. Това е феноменно
опредметяване на икореномическата субстанция, което показва, че икореномическото явление опосредствано (посредством икореномическата същност)
е субстанционно икореномическо явление, че то е опосредствано явление на
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------своята субстанция. Обратната на феносубстационното опредметяване трансформация (като феносубстационно разпредметяване на икореномическите явления в икореномическа субстанция) е феносубстационното икореномическо интензиониране* (phenosubstational ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning)
изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е субстанционно интензиониране на икореномическото явление (респ. явления), което показва, че икореномическата субстанция опосредствано е феноменна икореномическа субстанция, че тя е опосредствана субстанция на своето явление. Тук се разглежда случай на опредметяване на субстанцията в само едно дадено явление (явление от даден тип).
Количеството на субстанцията SB на икореномическия предмет като субстанция на даденото явление в границите на икореномическия феносубстат (на
феносубстатификата) се означава като феносубстатно-обща икореномическа
субстанция* (phenosubstatically-total ecorenomic substance) TSB . Функцията,
която моделира феносубстационното икореномическо интензиониране, е
TSB = TSB(PE ),

където PE е количеството на икореномическото явление. Тя е функция на феносубстационното, значи и на субстанционното интензиониране на икореномическото явление, и наред с това е функция на феносубстатно-общата субстанция. От нея се извежда пределната субстанция на икореномическото
явление* (marginal substance of the ecorenomic phenomenon), която е първата
производна
MSB pe (PE ) =

∂ TSB(PE )
∂ PE

на функцията на феносубстатно-общата субстанция.
Даденото икореномическо явление (например продукт като съставно понятие), в което се опредметява икореномическата субстанция, може да съществува в семейство от различни видове (респ. разновидности) на икореномическото явление [например различни видове (респ. разновидности) на продукта],
като даденото явление е разпределило своя обем между тях. Тогава при опредметяването й икореномическата субстанция разпределя обема си между
различните видове на явлението. Ако даденото явление е представено от един
вид, тогава е налице едновидово феносубстационно икореномическо оп45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване* (one-species phenosubstational ecorenomic objectification), при
два вида на явлението – двувидово феносубстационно икореномическо опредметяване* (two-species phenosubstational ecorenomic objectification), при
три вида – тривидово феносубстационно икореномическо опредметяване*
(three-species phenosubstational ecorenomic objectification) , при повече от три
вида – многовидово феносубстационно икореномическо опредметяване*
(muitispecies phenosubstational ecorenomic objectification). Съответстващите на
тях разновидности на феносубстационното икореномическо интензиониране
са: едновидово феносубстационно икореномическо интензиониране* (onespecies phenosubstational ecorenomic intensioning), двувидово феносубстационно икореномическо интензиониране* (two-species phenosubstational
ecorenomic intensioning), тривидово феносубстационно икореномическо интензиониране* (three-species phenosubstational ecorenomic intensioning), многовидово феносубстационно икореномическо интензиониране* (multispecies
phenosubstational ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото феносубстационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на феносубстатно-общата икореномическа субстанция при едновидовото интензиониране), е посоченият погоре израз
TSB = TSB(PE ),

от който се извежда съответстващата й пределна субстанция на икореномическото явление
MSB pe (PE ) =

∂ TSB(PE )
∂ PE

.

Функцията, която моделира двувидовото феносубстационно икореномическо интензиониране (функцията на феносубстатно-общата икореномическа
субстанция при двувидовото интензиониране), е
TSB = TSB(PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икореномическото явление, а PE 2 е вторият негов вид (тук TSB е обща субстанция на първия и втория вид на явлението). Тя
е функция на феносубстационното, значи и на субстанционното интензиониране на икореномическите явления, в т.ч. на субстанционното интензиониране
на първия и това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанция на първия вид на икореномическото явление* (marginal
substance of the first-species ecorenomic phenomenon)
MSB pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

и пределната субстанция на втория вид на икореномическото явление*
(marginal substance of the second-species ecorenomic phenomenon)
MSB pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

.

Те са първи частни производни на функцията на феносубстатно-общата субстанция. Обемът на една и съща икореномическа субстанция може да се прояви
в различни комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова
при непроменена (постоянна) величина на феносубстно-общата субстанция
съществува заместване между първия и втория вид на явлението, като техните
изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез феносубстатната крива на безразличието на икореномическата субстанция*
(phenosubstatic indifference curve of the ecorenomic substance) ICSB-FES .
Функцията на феносубстатно-общата икореномическа субстанция
TSB = TSB(PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по феносубстатната (феносубстатификатната) крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSB-FES . Затова уравнението на кривата ICSB-FES при дадено постоянно равнище на феносубстатно-общата икореномическа субстанция е
TSB(PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна) феносубстатно-обща икореномическа субстанция
TSB(PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по феносубстатната крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSB-FES , която е низходяща, количествата на първия и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------втория вид на даденото икореномическо явление се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото.
Положението, че една и съща субстанция може да съответства на различни
комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на
тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт
например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(d PE1 , d PE 2 ) (т.е. при движение на точка по феносубстатната крива на безразличето на икореномическата субстанция ICSB-FES ) прирастът на функцията на
феносубстатно-общата икореномическа субстанция е нейният пълен диференциал
d TSB(PE1 , PE 2 ) =

= MSB pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MSB pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

или, което е същото,
d TSB(PE1 , PE 2 ) =

=

∂ TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

d PE1 +

∂ TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

d PE 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическото
явление се извършва в рамките на дадена феносубстатна крива на безразличието на икореномическата субстанция, диференциалният прираст на функцията
на феносубстатно-общата субстанция е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в количестава на двата вида на явлението запазва непроменена тяхната феносубстатно-обща субстанция:
d TSB(PE1 , PE 2 ) =

= MSB pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MSB pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 = 0.

Посочената зависимост се определя като като субстантно-еквивалентно заместване на видовете на икореномическото явление* (substantiallyequivalent substitution of the species ecorenomic phenomenon). То е субстантноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на при-
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MSB pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 и MSB pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на феносубстатно-общата субстанция, по отношение на което се конституира феносубстатната крива на
нейното безразличие, се извежда пределната норма на субстантноеквивалентното заместване на видовете на икореномическото явление*
(marginal rate of the substantially-equivalent substitution of the species ecorenomic
phenomenon)
MRSBSpe12 =
=−

d PE 2

=−

d PE1

MSB pe1 (PE1 , PE 2 )

=

MSB pe2 (PE1 , PE 2 )

∂ TSB(PE1 , PE 2 ) ∂ TSB(PE1 , PE 2 )
:
.
∂ PE1
∂ PE 2

[

]

Тя е отрицателна величина MRSBS pe12 < 0 и е равна на отношението

d PE 2

d PE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MSB pe1 (PE1 , PE 2 )
MSB pe2 (PE1 , PE 2 )

между пределните субстанции на двата вида на явлението. Пределната норма
MRSBS pe12 показва към определена точка от феносубстатната крива на безразличието на икореномическата субстанция ICSB-FES с колко единици трябва
да се намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната феносубстатно-обща субстанция да остане постоянна величина.
Функцията на феносубстатно-общата икореномическа субстанция е
TSB = TSB(PE1 , PE 2 ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата субстанция на О. Хесе* (Hesse
matrix of the ecorenomic substance) H (SB) pe12 , която се състои от тези втори
производни (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (SB) pe12

 ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
.
2
∂
TSB
(
PE
,
PE
)
∂
TSB
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



В зависимост от икореномическата природа на субстанцията и явлението
се разграничават (1) ускорено феносубстационно икореномическо интензиониране* (accelerated phenosubstational ecorenomic intensioning) и забавено феносубстационно икореномическо интензиониране* (delayed phenosubstational ecorenomic intensioning).
При ускореното феносубстационно икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата субстанция на О. Хесе H (SB) pe12 е изцяло положително определена:

H (SB) pe12

 ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 > 0.
2
 ∂ TSB(PE1 , PE 2 ) , ∂ TSB(PE1 , PE 2 ) 


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

>0

показват, че пределната субстанция на даден вид на икореномическото явление се увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното
интензиониране се конституира изпъкнала феносубстатна крива на безразличието на икореномическата субстанция* (convex phenosubstatic
indifference curve of the ecorenomic substance) ICSB-FES (фиг. 1). Дължи се на
действието на закона за нарастващата пределна субстанция на икорено50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото явление* (law of the marginal substance increasing of the ecorenomic
phenomenon). Законът за нарастващата пределна субстанция е друг израз на
ускореното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението) неговата феносубстатно-обща икореномическа субстанция се увеличава с ускоряващи се
темпове, т.е. неговата пределна субстанция нараства, което се дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-големи порции от субстанцията, както и
при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица
прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все поголеми порции от субстанцията. При този вариант на интензионирането законът за нарастващата пределна субстанция на икореномическото явление е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все по-ефективно в представляването на икореномическата си субстанция.
Количество на втория вид
икореномическо явление

PE 2
ICSB-FES

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 1. Изпъкнала феносубстатна крива на безразличието на икореномическата субстанция

51

2046

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------При забавеното феносубстационно икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата субстанция на О. Хесе H (ES) pe12 е изцяло
отрицателно определена:

H (SB) pe12

 ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 < 0.
2
∂
TSB
(
PE
,
PE
)
∂
TSB
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE12

< 0,

∂ 2 TSB(PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

<0

показват, че пределната субстанция на даден вид на икореномическото явление намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната феносубстатна крива на безразличието на икореномическата субстанция* (concave phenosubstatic indifference curve of the ecorenomic substance) ICSB-FES (фиг. 2). Дължи се на
действието на закона за намаляващата пределна субстанция на икореномическото явление* (law of the marginal substance decreasing of the ecorenomic
phenomenon). Законът за намаляващата пределна субстанция е друг израз на
забавеното насищане при изчерпането на дадената субстанция при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове на явлението) неговата феносубстатно-обща икореномическа субстанция се увеличава със забавени темпове, т.е. неговата пределна субстанция намалява, което се дължи на посоченото
забавено насищане. Това означава, че при постоянно равнище на втория вид на
явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от субстанцията, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на
втория вид на явлението също изисква изчерпването на все по-малки порции
от субстанцията. При този вариант на интензионирането законът за намаляващата пределна субстанция на икореномическото явление е валиден за всеки
произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид. При за52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавеното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то
става все по-неефективно в представляването на икореномическата си субстанция.
Количество на втория вид
икореномическо явление

PE 2
ICSB-FES

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 2. Вдлъбната феносубстатна крива на безразличието на икореномическата субстанция

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически феносубстат*
(individual ecorenomic phenosubstate), фирмен икореномически феносубстат*
(firm ecorenomic phenosubstate), обществен икореномически феносубстат*
(social ecorenomic phenosubstate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически феносубстат*
(microecorenomic
phenosubstate),
мезоикореномически
феносубстат*
(mesoecorenomic phenosubstate), макроикореномически феносубстат* (macroecorenomic phenosubstate).
Вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТАТИТ* (ecorenomic phenosustatite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТИТ* (ecorenomic phenosustite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТИТ (ecorenomic phenosustite) (ки) – във:
икореномически феносустит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически феносустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТ* (ecorenomic phenoformate), проявено-стратификационен икореномически ингредиентификат, феноформатна едностепенна икореномическа дуада, (*) – общо понятие за икономически феноформат и икотехномически феноформат, които са негови разновидности (то е или икономически феноформат, или икотехномически феноформат, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на
икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; икореномически ингредиентификат* (ecorenomic ingredientificate) (вж. икономически ингредиентификат) на проявено-стратифицираната икореномическа система*
(manifestedly-stratified economic system) (вж. проявено-стратифицирана икономическа система) [на проявената икореномическа система* (manifestied
economic system) (вж. проявена икономическа система)]; двойка от входен
икореномически ингредиент* (input ecorenomic ingredient) (вж. входен икономически ингредиент) и изходен икореномически ингредиент* (utput
ecorenomic ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) проявено-стратифицирана
икореномическа система, икореномическото съответствие* (ecorenomic
correspondence) (вж. икономическо съответствие) между които (ингредиенти)
е определено чрез някакъв икореномически феноформатор* (economic
phenoformator) (вж. икономически феноформатор) [проявен икореномически
оператор* (manifested ecorenomic operator) (вж. проявен икономически оператор)]; вид едностепенна икореномическа дуада (едностепенен двуравнищен
диалектически формат, така че е феноформатна едностепенна икореномическа дуада), една от разновидностите на икореномическия характерификат*
(ecorenomic characterificate) (вж. икономически характерификат) и на икореномическия стратификат* (ecorenomic stratificate) (вж. икономически
стратификат). По-сложна проявено-стратифицирана икореномическа система може да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икореномически оператори* (ecorenomic operators) (вж. икономически оператор)
54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се обедини в един общ икореномически феноформатор. Така че проявеностратифицираната (проявената) икореномическа система е съставена от икореномическия феноформат и икореномическия феноформатор, който задава проявено-стратификационното икореномическо преобразование* (manifestedly-stratifiational ecorenomic transformation) между входа и изхода на
системата. Входен и изходен икореномически ингредиент на проявената икореномическа система могат да бъдат съответно както икореномическата форма и икореномическото явление, така и обратно – икореномическото явление и
икореномическата форма. Между тях има отношения на определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в
тази икореномическа конфигурация* (economic configuration) икореномическата форма е определящото, а икореномическото явление е решаващото. Вж.
икореномически диспецификат.
Дадена икореномическа форма може да се опредмети [това е феноформационно икореномическо опредметяване* (phenoformational ecorenomic
objectification), което е разновидност на икореномическото опредметяване*
(ecorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно
или в повече от едно взаимодействащи си икореномически явления, като се
предполага, че формата се опредметява (се експлицира) с целия си обем във
всяко едно от явленията поотделно. С този преход видимата, но и намираща се
не съвсем близо до повърхността икореномическа форма се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта икореномически явления. Това е феноменно опредметяване на икореномическата форма, което показва, че икореномическото явление опосредствано (чрез взаимозависимостите между икореномическоно съдържание и икореномическата същност в икореномическия есконтентат) е формено икореномическо явление, че то е опосредствано явление на формата. Обратната на
феноформацинното опредметяване трансформация (като феноформациононно
разпредметяване на икореномическите явления в икореномическа форма) е
феноформационно икореномическо интензиониране* (phenoformational
ecorenomic intensioning) [което е разновидност на икореномическото интензиониране* (ecorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е формено интензиониране на икореномическото явление (респ. явления), което показва, че икореномическата форма опосредствано е феноменна икореномическа форма, че тя е опосредствана форма на явлението. Тук се
разглежда случай на опредметяване на формата в само едно дадено явление
(явление от даден тип).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Количеството на формата FO на икореномическия предмет като форма на
даденото явление в границите на икореномическия феноформат (на феноформофиката) се означава като феноформатно-обща икореномическа форма*
(phenoformatically-total ecorenomic form) TFO . Функцията, която моделира феноформационното икореномическо интензиониране, е
TFO = TFO(PE ),

където PE е количеството на икореномическото явление. Тя е функция на феноформационното, значи и на форменото интензиониране на икореномическото явление, и наред с това е функция на феноформатно-общата форма. От нея
се извежда пределната форма на икореномическото явление* (marginal form
of the ecorenomic phenomenon), която е първата производна
MFO pe (PE ) =

∂ TFO(PE )
∂ PE

на функцията на феноформатно-общата форма.
Даденото икореномическо явление, в което се опредметява икореномическата форма, може да съществува в семейство от различни видове (респ.
разновидности) на икореномическото явление, като даденото явление е разпределило своя обем между тях. Тогава при опредметяването й икореномическата форма разпределя обема си между различните видове на явлението. Ако
даденото явление е представено от един вид, тогава е налице едновидово феноформационно
икореномическо
опредметяване*
(one-species
phenoformational ecorenomic objectification), при два вида на явлението – двувидово феноформационно икореномическо опредметяване* (two-species
phenoformational ecorenomic objectification), при три вида – тривидово феноформационно
икореномическо
опредметяване*
(three-species
phenoformational ecorenomic objectification) , при повече от три вида – многовидово феноформационно икореномическо опредметяване* (muitispecies
phenoformational ecorenomic objectification). Съответстващите на тях разновидности на феноформационното икореномическо интензиониране са: едновидово феноформационно икореномическо интензиониране* (one-species
phenoformational ecorenomic intensioning), двувидово феноформационно икореномическо интензиониране* (two-species phenoformational ecorenomic
intensioning), тривидово феноформационно икореномическо интензиониране* (three-species phenoformational ecorenomic intensioning), многовидово фе56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ноформационно
икореномическо
интензиониране*
(multispecies
phenoformational ecorenomic intensioning).
Функцията, която моделира едновидовото феноформационно икореномическо интензиониране (тя е функцията на феноформатно-общата икореномическа форма при едновидовото интензиониране), е посоченият по-горе израз TFO = TFO(PE ), от който се извежда съответстващата й пределна форма
на икореномическото явление
MFO pe (PE ) =

∂ TFO(PE )
∂ PE

.

Функцията, която моделира двувидовото феноформационно икореномическо
интензиониране (функцията на феноформатно-общата икореномическа форма при двувидовото интензиониране), е
TFO = TFO(PE1 , PE 2 ),

където PE1 е първият вид на икореномическото явление, а PE 2 е вторият негов вид (тук TFO е общата форма на първия и втория вид на явлението). Тя е
функция на феноформационното, значи и на форменото интензиониране на
икореномическите явления, в т.ч. на форменото интензиониране на първия и
това на втория вид на явлението. От нея се извеждат пределната форма на
първия вид на икореномическото явление* (marginal form of the first-species
ecorenomic phenomenon)
MFO pe1 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

и пределната форма на втория вид на икореномическото явление*
(marginal form of the second-species ecorenomic phenomenon)
MFO pe2 (PE1 , PE 2 ) =

∂ TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

.

Те са първи частни производни на функцията на феноформатно-общата форма.
Обемът на една и съща икореномическа форма може да се прояви в различни
комбинации от обемите на двата вида на даденото явление. Затова при непроменена (постоянна) величина на феноформатно-общата форма съществува
заместване между първия и втория вид на явлението, като техните изменения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез феноформатната
крива на безразличието на икореномическата форма* (phenoformatic
indifference curve of the ecorenomic form) IC FO-PEF .
Функцията на феноформатно-общата икореномическа форма
TFO = TFO(PE1 , PE 2 )

не се променя с движението на точка по феноформатната (феноформофикатната) крива на безразличето на икореномическата форма IC FO-PEF . Затова уравнението на кривата IC FO-PEF при дадено постоянно равнище на феноформатнообщата икореномическа форма е
TFO(PE1 , PE 2 ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
видовете на икореномическото явление, имащи посочената еднаква (постоянна) феноформатно-обща икореномическа форма
TFO(PE1 , PE 2 ) = const.

С движението на точка по феноформатната крива на безразличето на икореномическата форма IC FO-PEF , която е низходяща, количествата на първия и втория вид на даденото икореномическо явление се променят в противоположна
посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че една и съща форма може да съответства на различни комбинации на видовете на явлението обаче не означава, че при използване на тези видове се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на двата вида на явлението
(d PE1 , d PE 2 ) (т.е. при движение на точка по феноформатната крива на безразличето на икореномическата форма IC FO-PEF ) прирастът на функцията на феноформатно-общата икореномическа същност е нейният пълен диференциал
d TFO(PE1 , PE 2 ) =

= MFO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MFO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

или, което е същото,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d TFO(PE1 , PE 2 ) =

=

∂ TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE1

d PE1 +

∂ TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE 2

d PE 2 .

Когато измененията в количествата на двата вида на икореномическото
явление се извършва в рамките на дадена феноформатна крива на безразличието на икореномическата форма, диференциалният прираст на функцията на
феноформатно-общата форма е нулев. Това е така, защото противоположното
изменение в количествата на двата вида на явлението запазва непроменена
тяхната феноформатно-обща форма:
d TFO(PE1 , PE 2 ) =

= MFO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 + MFO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 .

Посочената зависимост се определя като като формено-еквивалентно заместване на видовете на икореномическото явление* (formally-equivalent
substitution of the species ecorenomic phenomenon). То е формено-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на феноформатно-общата икореномическа форма
MFO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE1 и MFO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2 ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на феноформатно-общата форма, по отношение на което се конституира феноформатната крива на нейното
безразличие, се извежда пределната норма на формено-еквивалентното заместване на видовете на икореномическото явление* (marginal rate of the
formally-equivalent substitution of the species ecorenomic phenomenon)
MRFOSpe12 =
=−

d PE 2
d PE1

=−

MFO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE 2
MFO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

∂ TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ TFO(PE1 , PE 2 )
:
.
∂ PE1
∂ PE 2
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[

]

Тя е отрицателна величина MRFOS pe12 < 0 и е равна на отношението

d PE 2

d PE1
между двата диференциални прираста на количествата на видовете на явлението (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е
равна на отрицателното значение на обратното съотношение

−

MFO pe1 (PE1 , PE 2 )d PE 2
MFO pe2 (PE1 , PE 2 )d PE 2

между пределните форми на двата вида на явлението. Пределната норма
MRFOSpe12 показва към определена точка от феноформатната крива на безразличието на икореномическата форма IC FO-PEF с колко единици трябва да се
намали обемът на втория вид на явлението, което да позволи да се увеличи
обемът на неговия първи вид с една единица, така че тяхната феноформатнообща форма да остане постоянна величина.
Функцията на феноформатно-общата икореномическа форма е
TFO = TFO(PE1 , PE 2 ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна матрица на икореномическата форма на О. Хесе* (Hesse matrix of
the ecorenomic form) H (FO) pe12 , която се състои от тези втори производни (вж.
матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (FO) pe12

 ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
.
2
∂
∂
TFO
(
PE
,
PE
)
TFO
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



В зависимост от икореномическата природа на формата и явлението се
разграничават (1) ускорено феноформационно икореномическо интензиониране* (accelerated phenoformational ecorenomic intensioning) и забавено феноформационно икореномическо интензиониране* (delayed phenoformational
ecorenomic intensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При ускореното феноформационно икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата форма на О. Хесе H (FO) pe12 е изцяло положително определена:

H (FO) pe12

 ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
> .
2
∂
TFO
(
PE
,
PE
)
∂
TFO
(
PE
,
PE
)

1
2
1
2 
,


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с положителни значения
∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE12

> 0,

∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

>0

показват, че пределната форма на даден вид на икореномическото явление се
увеличава с неговото (на явлението) нарастване. Затова при ускореното интензиониране се конституира изпъкнала феноформатна крива на безразличието на икореномическата форма* (convex phenoformatic indifference curve of
the ecorenomic form) IC FO-PEF (фиг. 1). Дължи се на действието на закона за
нарастващата пределна форма на икореномическото явление* (law of the
marginal form increasing of the ecorenomic phenomenon). Законът за нарастващата пределна форма е друг израз на ускореното насищане при изчерпането на
дадената форма при нарастване на равнището на явлението. Според този закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове
на явлението) неговата феноформатно-обща икореномическа форма се увеличава с ускоряващи се темпове, т.е. неговата пределна форма нараства, което се
дължи на посоченото ускорено насищане. Това означава, че при постоянно
равнище на втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-големи порции от формата, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка
следваща единица прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на все по-големи порции от формата. При този вариант на интензионирането законът за нарастващата пределна форма на икореномическото явление
е валиден за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при
единствен вид. При ускореното интензиониране с разширяването на икорено61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото явление то става все по-ефективно в представляването на икореномическата си форма.
Количество на втория вид
икореномическо явление

PE 2
IC FO-PEF

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 1. Изпъкнала феноформатна крива на безразличието на икореномическата форма

При забавеното феноформационно икореномическо интензиониране
матрицата на икореномическата форма на О. Хесе H (FO) pe12 е изцяло отрицателно определена:

H (FO) pe12

 ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) ∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 ) 


,
2


∂ PE1∂ PE 2
∂ PE1
= 2
 < 0.
2
 ∂ TFO(PE1 , PE 2 ) , ∂ TFO(PE1 , PE 2 ) 


∂ PE 2 ∂ PE1
∂ PE 22



Включените в нейния главен диагонал елементи с отрицателни значения
∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE12

< 0,

∂ 2 TFO(PE1 , PE 2 )
∂ PE 22

<0

показват, че пределната форма на даден вид на икореномическото явление намалява с неговото (на явлението) нарастване. Затова при забавеното интензиониране се конституира вдлъбната феноформатна крива на безразличието
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икореномическата форма* (concave phenoformatic indifference curve of the
ecorenomic form) IC FO-PEF (фиг. 2). Дължи се на действието на закона за намаляващата пределна форма на икореномическото явление* (law of the
marginal form decreasing of the ecorenomic phenomenon). Законът за намаляващата пределна форма е друг израз на забавеното насищане при изчерпането
на дадената форма при нарастване на равнището на явлението. Според този
закон с нарастването на количеството на даден вид на икореномическото явление (при постоянни други условия, в т.ч. и при постоянни останалите видове
на явлението) неговата феноформатно-обща икореномическа форма се увеличава със забавени темпове, т.е. неговата пределна форма намалява, което се
дължи на посоченото забавено насищане. Това означава, че при постоянно
равнище на втория вид на явлението, всяка следваща единица прираст на първия вид на явлението изисква изчерпването на все по-малки порции от формата, както и при постоянно равнище на първия вид на явлението, всяка следваща единица прираст на втория вид на явлението също изисква изчерпването на
все по-малки порции от формата. При този вариант на интензионирането законът за намаляващата пределна форма на икореномическото явление е валиден
за всеки произволен брой на видовете на явлението, в т.ч. и при единствен вид.
При забавеното интензиониране с разширяването на икореномическото явление то става все по-неефективно в представляването на икореномическата си
форма.
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икореномическо явление

PE 2
IC FO-PEF

PE1

0

Количество на първия вид
икореномическо явление
Фиг. 2. Вдлъбната феноформатна крива на безразличието на икореномическата форма

Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически феноформат*
(individual ecorenomic phenoformate), фирмен икореномически феноформат*
(firm ecorenomic phenoformate), обществен икореномически феноформат*
(social ecorenomic phenoformate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически феноформат*
(microecorenomic
phenoformate),
мезоикореномичеси
феноформат*
(mesoecorenomic phenoformate), макроикореномически феноформат* (macroecorenomic phenoformate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТ (ecorenomic phenoformate) (ки) –
във:
икореномически феноформат;
типичен икореномически феноформат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ* (ecorenomic phenoformatite) (*)
– общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически феноформатит и икотехномически феноформатит, които са негови разновидности (то е или икономически феноформатит, или икотехномически феноформа64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икореномически предмет като единство от икореномическо явление и икореномическа форма (които
са видове икореномически ексститутити), негова феноформатитна външна
(разкрита) страна; феноформатитна (частична и единна) външна конституираност (феноформатитна външнопредставена конституираност) на икореномическия предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още феноформатитна (частична и единна) външна икореномическа конституираност* [phenoformatitive (partial and united) external
ecorenomic constitution /constitutivity/]; икореномическо явление (като външна
определеност) и икореномическа форма (като външно състояние) в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икореномически
страни на икореномическото битие, които взаимно се предполагат и отричат);
единно (частично) външно битие на икореномическия предмет. Феноформатитът е разновидност на икореномическия екстит. Основни разновидности на
икореномическия феноформатит са обектният икореномически феноформатит* (object ecorenomic phenoformatite) (феноформатитът на икореномическия обект) и системният икореномически феноформатит* (system
ecorenomic phenoformatite) (феноформатитът на икореномическата система).
Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ (ecorenomic phenoformatite) (ки)
– във:
икореномически феноформатит;
икореномически феноформатит (като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически феноформатит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ* (ecorenomic phenoformatite)
(като разновидност на типичния диалектически икореномически ингредиент)
(*) – общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически феноформатит и икотехномически феноформатит, които са негови разновидности (то е или икономически феноформатит, или икотехномически феноформатит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икореномически предмет като единство от икореномическо явление и икореномическа форма (които са видове типични икореномически ексститутити), него65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва феноформатитна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически
икореномически ингредиент); феноформатитна (частична и единна) външна конституираност (феноформатитна външнопредставена конституираност) на типичния икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект
и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още феноформатитна (частична и
единна)
външна
типична
икореномическа
конституираност*
[phenoformatitive (partial and united) external typical ecorenomic constitution
/constitutivity/]; икореномическо явление (като външна определеност) и икореномическа форма (като външно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две външни типичен икореномически страни на икореномическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно битие на типичния икореномически предмет. Феноформатитът е
разновидност на типичния икореномически екстит. Основни разновидности
на икореномическия феноформатит са обектният икореномически феноформатит* (object ecorenomic phenoformatite) (феноформатитът на икореномическия обект) и системният икореномически феноформатит* (system
ecorenomic phenoformatite) (феноформатитът на типичната икореномическа
система). Вж. икореномически есфеноформататит.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (ecorenomic physit) – същото като текущ
физически производствен икореномически фактор.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ (ecorenomic physit) (ки) – във:
икореномически физит (същото като творчески физически производствен
икореномически фактор);
работен икореномически физит (същото като текущ работен физически
производствен икореномически фактор);
съзидателен икореномически физит (същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор);
творчески икореномически физит (същото като текущ творчески физически производствен икореномически фактор).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОЗИТ* (ecorenomic fodisposite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОЗИТ (ecorenomic fodisposite) (ки) – във:
икореномически фодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически фодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОТИТ* (ecorenomic fodispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОЗАПАС* (ecorenomic fostock) – вж. дерелевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУБСТАТ* (ecorenomic fosubstatum) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУСТАТИТ* (ecorenomic fosustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУСТИТ* (ecorenomic fosustite) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУСТИТ (ecorenomic fosustite) (ки) – във:
икореномически фосустит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически фосустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОФЕНОМЕН* (ecorenomic fophenomenon) – вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОФЕНОМЕН (ecorenomic fophenomenon) (ки) –
във:
икореномически фофеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икореномически фофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ХОМЕОАНТИ* (ecorenomic homeoants), хомеостатични икореномически ингредиенти, (*) – икореномически ингредиенти на
качествено-стратифицирана икореномическа система (вж. съдържател67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-стратифицирана икономическа система); същото като икореномически
страти (вж. икономически страти) на качествено-стратифицираната икореномическа система; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически хомеоанти и икотехномически хомеоанти, които са негови разновидности (то е или икономически хомеоанти, или икотехномически хомеоанти, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Различават се входен и изходен икореномически хомеоант (вж. икореномически
хомеоант). Входният икореномически хомеоант* (input ecorenomic
homeoant) [входният хомеостатичен икореномически ингредиент* (input
homeostatical ecorenomic ingredient)] е входния икореномически ингредиент
(вж. входен икономически ингредиент) на качествено-стратифицираната икореномическа система. Изходният икореномически специфант* (output
ecorenomic specifant) [изходният хомеостатичен икореномически ингредиент* (output homeostatical ecorenomic ingredient)] е изходният икореномически ингредиент (вж. изходен икореномически ингредиент) на качественостратифицираната икореномическа система.
Когато
качествено-стратифицираната
система
е
експлицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система (вж. експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система) нейният входен ингредиент
се определя като имплицитен хомеостатичен икореномически ингредиент* (implicit homeostatical ecorenomic ingredient) [имплицитен икореномически хомеоант* (implicit ecorenomic homeoant)] или още като хомеостатичен икореномически имплициент* (homeostatical ecorenomic implicient) и това е икореномическото качество, а изходният ингредиент – като експлицитен
хомеостатичен икореномически ингредиент* (explicit homeostatical
ecorenomic ingredient) [експлицитен икореномически хомеоант* (explicit
ecorenomic homeoant)] или още като хомеостатичен икореномически експлициент* (homeostatical ecorenomic explicient) и това е икореномическото количество. Затова пък, когато качествено-стратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икореномическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен хомеостатичен икореномически ингредиент (имплицитен икореномически хомеоант, хомеостатичен икореномически
имплициент) (икореномическото качество), а входният ингредиент – като експлицитен хомеостатичен икореномически ингредиент (експлицитен икореномически хомеоант, хомеостатичен икореномически експлициент) (икореномическото количество).
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуални икореномически хомеоанти*
(individual ecorenomic homeoants), фирмени икореномически хомеоанти*
(firm ecorenomic homeoants), обществени икореномически хомеоант* (social
ecorenomic homeoants) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически хомеоанти* (microecorenomic homeoants), мезоикореномически хомеоанти* (mesoecorenomic
homeoants), макроикореномически хомеоанти* (macroecorenomic homeoants).

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ХОМЕОАТ* (ecorenomic homeoate), хомеоатна
двустепенна икореномическа монада, (*) – вид двустепенна икореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат) (вж. двустепенна икономическа монада), състояща се от взаимодействащи си икореномическо качество и икореномическо количество, между които има отношения на
определящо и решаващо в икореномиката (вж. определящо и решаващо в
икореномиката); общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически хомеоат и икотехномически хомеоат, които са негови разновидности
(то е или икономически хомеоат, или икотехномически хомеоат, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Всеки икореномически предмет може да се интерпретира като икореномически хомеат, т.е. като
диалектически противоречиво единство на качество (което е негова хомеостатично вътрешно състояние) и количество (което е негова хомеостатично външно състояние). Икореномическото качество е първично и определящо по отношение на икореномическото количество; то едновременно е качество на
икореномическия предмет и качество на количеството на икореномическия
предмет. Икореномическото количество е вторично и решаващо по отношение
на икореномическото качество; то едновременно е количество на икореномическия предмет и количество на качеството на икореномическия предмет.
Икореномическото количество е начинът на метристиране (на количествено
съществуване) на икореномическото качество.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален икореномически хомеоат* (individual
ecorenomic homeoate), фирмен икореномически хомеоат* (firm ecorenomic
homeoate), обществен икореномически хомеоат* (social ecorenomic
homeoate) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномически хомеоат* (microecorenomic homeoate), ме69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зоикореномически хомеоат* (mesoecorenomic homeoate), макроикореномически хомеоат* (macroecorenomic homeoate).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ХОМЕОИТ* (ecorenomic homeoite) (*) – икореномически предмет (респ. икореномически ингредиент) като цялостност от икореномическо качество (което е вид икореномически институтит) и икореномическо количество (която е вид икореномически ексститутит), като цялостност на неговата качествена (вътрешна, скрита) и количествена (външна, разкрита) страна; хомеоитна цялостна конституираност (хомеоитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икореномически предмет [в т.ч. на икореномическия обект и на икореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още хомеоитна единична цялостна икореномическа конституираност* (homeoitive single entire ecorenomic constitution /constitutivity/) (вж. диалектически икореномически ингредиент); икореномическо качество и икореномическо количество в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две икореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат) (вж. и
икономически хомеостазис); цялостна хомеостатичност (цялостно хомеостатично състояние) на икореномическия предмет; общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономически хомеоит и икотехномически хомеоит, които са негови разновидности (то е или икономически хомеоит, или икотехномически хомеоит, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж.
икореномика). Разновидност е на икореномическия конститутит. В границите
на икореномическия хомеоит икореномическото качество и икореномическото
количество са относително различни специфитни степени (равнища) на конституираността на икореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of
the ecorenomic thing). Чрез икореномическата мярка (вж. икономическаа мярка) икореномическото качество се снема в икореномическото количество:
икореномическото количество е икореномическото качество в снет вид. Първопричината на икореномическото количество е скрита в икореномическото
качество, а икореномическото качество [което е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на икореномическия предмет] се разкрива чрез
икореномическото количество [която е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Основни разновидности на икореномическия хомеоит са обектният икореномически хомеоит* (object ecorenomic homeoite) (хомеоитът на
икореномическия обект) и системният икореномически хомеоит* (system
70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic homeoite) (хомеоитът на икореномическота система). Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) икореномически субтихомеоит* (ecorenomic subtihomeoite) [респ. икореномическо субтихомеоучастие* (ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. икореномическо субтиучастие)] и (2) икореномически обтихомеоит* (ecorenomic obtihomeoite)
[респ. икореномическо обтихомеоучастие* (ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. икореномическо субтиучастие)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икореномическия хомеоит са:
(1) трансцентитален икореномически хомеоит* (transcentital
ecorenomic homeoite) [респ. трансцентитално икореномическо хомеоучастие* (transcentital ecorenomic homeoparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо участие)], в т.ч. (а) трансцентитален икореномически субтихомеоит* (transcentital ecorenomic subtihomeoite) [респ. трансцентитално
икореномическо
субтихомеоучастие*
(transcentital
ecorenomic
subtihomeoparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) трансцентитален икореномически обтихомеоит* (transcentital
ecorenomic obtihomeoite) [респ. трансцентитално икореномическо обтихомеоучастие* (transcentital ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. трансцентитално икореномическо обтиучастие)];
(2) инцентитален икореномически хомеоит* (incentital ecorenomic homeoite) [респ. инцентитално икореномическо хомеоучастие* (incentital
ecorenomic homeoparticipation) (вж. инцентитално икореномическо участие)],
в т.ч. (а) инцентитален икореномически субтихомеоит* (incentital
ecorenomic subtihomeoite) [респ. инцентитално икореномическо субтихомеоучастие* (incentital ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. инцентитално
икореномическо субтиучастие)] и (б) инцентитален икореномически обтихомеоит* (incentital ecorenomic obtihomeoite) [респ. инцентитално икореномическо обтихомеоучастие* (incentital ecorenomic obtihomeoparticipation)
(вж. инцентитално икореномическо обтиучастие)];
(3) центитален икореномически хомеоит* (centital ecorenomic homeoite)
[респ. центитално икореномическо хомеоучастие* (centital ecorenomic
homeoparticipation) (вж. центитално икореномическо участие)], в т.ч. (а) центитален икореномически субтихомеоит* (centital ecorenomic subtihomeoite)
[респ. центитално икореномическо субтихомеоучастие* (centital
ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. центитално икореномическо субтиучастие)] и (б) центитален икореномически обтихомеоит* (centital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic obtihomeoite) [респ. центитално икореномическо обтихомеоучастие* (centital ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. центитално икореномическо обтиучастие)];
(4) уницентитален икореномически хомеоит* (unicentital ecorenomic
homeoite) [респ. уницентитално икореномическо хомеоучастие* (unicentital
ecorenomic homeoparticipation) (вж. уницентитално икореномическо участие)],
в т.ч. (а) уницентитален икореномически субтихомеоит* (unicentital
ecorenomic subtihomeoite) [респ. уницентитално икореномическо субтихомеоучастие* (unicentital ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. уницентитално икореномическо субтиучастие)] и (б) уницентитален икореномически обтихомеоит* (unicentital ecorenomic obtihomeoite) [респ. уницентитално
икореномическо
обтихомеоучастие*
(unicentital
ecorenomic
obtihomeoparticipation) (вж. уницентитално икореномическо обтиучастие)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическия хомеоит са:
(1) унисъзидателен икореномически хомеоит* (unimaking ecorenomic
homeoite) [респ. унисъзидателно икореномическо хомеоучастие* (unimaking
ecorenomic homeoparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо участие)],
в т.ч. (а) унисъзидателен икореномически субтихомеоит* (unimaking
ecorenomic subtihomeoite) [респ. унисъзидателно икореномическо субтихомеоучастие* (unimaking ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо субтиучастие)] и (б) унисъзидателен икореномически
обтихомеоит* (unimaking ecorenomic obtihomeoite) [респ. унисъзидателно
икореномическо
обтихомеоучастие*
(unimaking
ecorenomic
obtihomeoparticipation) (вж. унисъзидателно икореномическо обтиучастие)];
(2) съзидателен икореномически хомеоит* (making ecorenomic
homeoite) [респ. съзидателно икореномическо хомеоучастие* (making
ecorenomic homeoparticipation) (вж. съзидателно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) съзидателен икореномически субтихомеоит* (making ecorenomic
subtihomeoite) [респ. съзидателно икореномическо субтихомеоучастие*
(making ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. съзидателно икореномическо
субтиучастие)] и (б) съзидателен икореномически обтихомеоит* (making
ecorenomic obtihomeoite) [респ. съзидателно икореномическо обтихомеоучастие* (making ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. съзидателно икореномическо обтиучастие)];
(3) изпълнителен икореномически хомеоит* (implementationary
ecorenomic homeoite) [респ. изпълнително икореномическо хомеоучастие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary ecorenomic homeoparticipation) (вж. изпълнително икореномическо участие)], в т.ч. (а) изпълнителен икореномически субтихомеоит*
(implementationary ecorenomic subtihomeoite) [респ. изпълнително икореномическо субтихомеоучастие* (implementationary ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. изпълнително икореномическо субтиучастие)] и (б) изпълнителен икореномически обтихомеоит* (implementationary ecorenomic
obtihomeoite) [респ. изпълнително икореномическо обтихомеоучастие*
(implementationary ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. изпълнително икореномическо обтиучастие)];
(4) творчески икореномически хомеоит* (creative ecorenomic homeoite)
[респ. творческо икореномическо хомеоучастие* (creative ecorenomic
homeoparticipation) (вж. творческо икореномическо участие)], в т.ч. (а) творчески икореномически субтихомеоит* (creative ecorenomic subtihomeoite)
[респ. творческо икореномическо субтихомеоучастие* (creative ecorenomic
subtihomeoparticipation) (вж. творческо икореномическо субтиучастие)] и (б)
творчески икореномически обтихомеоит* (creative ecorenomic obtihomeoite)
[респ. творческо икореномическо обтихомеоучастие* (creative ecorenomic
obtihomeoparticipation) (вж. творческо икореномическо обтиучастие)];
(5) работен икореномически хомеоит* (working ecorenomic homeoite)
[респ. работно икореномическо хомеоучастие* (working ecorenomic
homeoparticipation) (вж. работно икореномическо участие)], в т.ч. (а) работен
икореномически субтихомеоит* (working ecorenomic subtihomeoite) [респ.
работно икореномическо субтихомеоучастие* (working ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. работно икореномическо субтиучастие)] и (б) работен икореномически обтихомеоит* (working ecorenomic obtihomeoite) [респ.
работно икореномическо обтихомеоучастие* (working ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. работно икореномическо обтиучастие)];
(6) сътворителен икореномически хомеоит* (performing ecorenomic
homeoite) [респ. сътворително икореномическо хомеоучастие* (performing
ecorenomic homeoparticipation) (вж. сътворително икореномическо участие)],
в т.ч. (а) сътворителен икореномически субтихомеоит* (performing
ecorenomic subtihomeoite) [респ. сътворително икореномическо субтихомеоучастие* (performing ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. сътворително
икореномическо субтиучастие)] и (б) сътворителен икореномически обтихомеоит* (performing ecorenomic obtihomeoite) [респ. сътворително икореномическо обтихомеоучастие* (performing ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. сътворително икореномическо обтиучастие)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икореномическия хомеоит са:
(1) усвояван икореномически хомеоит* (assimilated ecorenomic homeoite)
[респ. усвоявано икореномическо хомеоучастие* (assimilated ecorenomic
homeoparticipation) (вж. усвоявано икореномическо участие)], в т.ч. (а) усвояван икореномически субтихомеоит* (assimilated ecorenomic subtihomeoite)
[респ. усвоявано икореномическо субтихомеоучастие* (assimilated
ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. усвоявано икореномическо субтиучастие)] и (б) усвояван икореномически обтихомеоит* (assimilated ecorenomic
obtihomeoite) [респ. усвоявано икореномическо обтихомеоучастие* (assimilated ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. усвоявано икореномическо обтиучастие)];
(2) създаван икореномически хомеоит* (gived ecorenomic homeoite)
[респ. създавано икореномическо хомеоучастие* (gived ecorenomic
homeoparticipation) (вж. създавано икореномическо участие)], в т.ч. (а) създаван икореномически субтихомеоит* (gived ecorenomic subtihomeoite) [респ.
създавано икореномическо субтихомеоучастие* (gived ecorenomic
subtihomeoparticipation) (вж. създавано икореномическо субтиучастие)] и (б)
създаван икореномически обтихомеоит* (gived ecorenomic obtihomeoite)
[респ. създавано икореномическо обтихомеоучастие* (gived ecorenomic
obtihomeoparticipation) (вж. създавано икореномическо обтиучастие)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическия хомеоит са:
(1) сустатитен икореномически хомеоит* (sustatitic ecorenomic homeoite) [респ. сустатитно икореномическо хомеоучастие* (sustatitic
ecorenomic homeoparticipation) (вж. сустатитно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сустатитен икореномически субтихомеоит* (sustatitic ecorenomic
subtihomeoite) [респ. сустатитно икореномическо субтихомеоучастие*
(sustatitic ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. сустатитно икореномическо
субтиучастие)] и (б) сустатитен икореномически обтихомеоит* (sustatitic
ecorenomic obtihomeoite) [респ. сустатитно икореномическо обтихомеоучастие* (sustatitic ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. сустатитно икореномическо обтиучастие)];
(2) субстатен икореномически хомеоит* (substatum ecorenomic
homeoite) [респ. субстатно икореномическо хомеоучастие* (substatum
ecorenomic homeoparticipation) (вж. субстатно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) субстатен икореномически субтихомеоит* (substatum ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtihomeoite) [респ. субстатно икореномическо субтихомеоучастие*
(substatum ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. субстатно икореномическо
субтиучастие)] и (б) субстатен икореномически обтихомеоит* (substatum
ecorenomic obtihomeoite) [респ. субстатно икореномическо обтихомеоучастие* (substatum ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. субстатно икореномическо обтиучастие)];
(3) запасов икореномически хомеоит* (stock ecorenomic homeoite) [респ.
запасово икореномическо хомеоучастие* (stock ecorenomic homeoparticipation) (вж. запасово икореномическо участие)], в т.ч. (а) запасов
икореномически субтихомеоит* (stock ecorenomic subtihomeoite) [респ. запасово
икореномическо
субтихомеоучастие*
(stock
ecorenomic
subtihomeoparticipation) (вж. запасово икореномическо субтиучастие)] и (б)
запасов икореномически обтихомеоит* (stock ecorenomic obtihomeoite)
[респ. запасово икореномическо обтихомеоучастие* (stock ecorenomic
obtihomeoparticipation) (вж. запасово икореномическо обтиучастие)];
(4) сустатантен икореномически хомеоит* (sustatantal ecorenomic homeoite) [респ. сустатантно икореномическо хомеоучастие* (sustatantal
ecorenomic homeoparticipation) (вж. сустатантно икореномическо участие)], в
т.ч. (а) сустатантен икореномически субтихомеоит* (sustatantal ecorenomic
subtihomeoite) [респ. сустатантно икореномическо субтихомеоучастие*
(sustatantal ecorenomic subtihomeoparticipation) (вж. сустатантно икореномическо субтиучастие)] и (б) сустатантен икореномически обтихомеоит*
(sustatantal ecorenomic obtihomeoite) [респ. сустатантно икореномическо
обтихомеоучастие* (sustatantal ecorenomic obtihomeoparticipation) (вж. сустатантно икореномическо обтиучастие)].

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТ* (ecorenomic cendent) (*) – частен случай
на икореномически диспозант; общо понятие за икореномически инцендент и
икореномически трансцендент, които са негови разновидности (то е или икономически цендент, или икотехномически цендент, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и които като двойка образуват цендентален икореномически диспозат (последният в качеството му на цендентална двустепенна
икореномическа монада и същото като цендентален икореномически диспозификат) в цендентална икореномическа система* (cendental ecorenomic
system) (която е особен частен случай на диспозиционална икореномическа
система) [в ингредиентен икореномически формат* (ingrediental economic
formate) (вж. икономически ингредиенти)]. Икореномическият цендент е една
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от разновидностите на икореномическия диспецифант и на икореномическия дисустант. В границите на икореномическия цендент ролята на икореномически инцендент обикновено се изпълнява от някакъв предметен икотехномически запас (който е опредеметена икотехномическа ценностност),
а ролята на икотехномически трансцендент – от някаква икотехномическа
ценностност (която е разпредметен предметен икотехномически запас). Вж.
икореномически ценденти.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТАТ* (ecorenomic cendentate) – същото като
цендентален икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТИ* (ecorenomic cendents) (*) – общо понятие за икореномически инцендент и икореномически трансцендент, които са
негови разновидности [в ингредиентен икореномически формат*
(ingrediental economic formate) (вж. икономически ингредиенти)]; частен случай на икореномически диспозанти; икореномически ингредиенти на цендентална икореномическа система* (cendental ecorenomic system) (която е
особен частен случай на диспозиционалната икореномическа система, последната същото като същностно-стратифицирана икореномическа система); съставки на ценденталния икореномически диспозификат (вж. икономически диспозификат); същото като икореномически страти на ценденталната икореномическа система; една от разновидностите на икореномическите
консидерофиканти и на икореномическите стратификанти. Различават се
входен и изходен икореномически цендент. Входният икореномически цендент* (input ecorenomic cendent) [входният цендентален икореномически
ингредиент* (input cendental ecorenomic ingredient)] е входния икореномически ингредиент на ценденталната икореномическа система. Изходният икореномически цендент* (output ecorenomic cendent) [изходният цендентален
икореномически ингредиент* (output cendental ecorenomic ingredient)] е изходния икореномически ингредиент на ценденталната икореномическа система.
Когато ценденталната икореномическа система е експлицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен цендентален икореномически ингредиент* (implicit cendental ecorenomic ingredient) [имплицитен икореномически
цендент* (implicit ecorenomic cendent)] или още като ценедентален икореномически имплициент* (cendental ecorenomic implicient) и това е цендентална76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та икореномическа същност (икореномическият трансцендент), а изходният
ингредиент – като експлицитен цендентален икореномически ингредиент*
(explicit cendental ecorenomic ingredient) [експлицитен икореномически цендент* (explicit ecorenomic cendent)] или още като цендентален икореномически експлициент* (cendental ecorenomic explicient) и това е ценденталното
икореномическо явление (икореномическият инцендент). Затова пък, когато
ценденталната икореномическа система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икореномическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен цендентален икореномически ингредиент (имплицитен икореномически цендент, цендентален икореномически имплициент) (икореномическата същност, т.е. икореномическият трансцендент), а входният ингредиент
– като експлицитен цендентален икореномически ингредиент (експлицитен
икореномически цендент, цендентален икореномически експлициент) (икореномическото явление, т.е. икореномическият инцендент). Ролята на икореномически инцендент обикновено се изпълнява от някакъв предметен икореномически запас, а икореномическият трансцендент е разпредметен предметен
икореномически запас. Вж. икореномически цендент и диспозификатен цендентификатен диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНДЕНТИФИКАТ* (ecorenomic cendentificate) –
същото като цендентификатен икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (ecorenomic centite) (*) – частен случай на
икореномически цендент; общо понятие за икореномически инцентит и икореномически трансцентит, които са негови разновидности (то е или икономически центит, или икотехномически центит, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и които като двойка образуват центитален икореномически диспозат (последният в качеството му на центитална двустепенна икореномическа монада и същото като центитален икореномически диспозификат) в центитална икореномическа система* (centital ecorenomic system)
(която е особен частен случай на диспозиционна икореномическа система).
Икореномическият центит е една от разновидностите на икореномическия
диспецифант и на икореномическия дисустант. В границите на икореномическия центит ролята на икореномически инцентит обикновено се изпълнява
от някакъв предметен икореномически запас (който е опредеметена икореномическа ценностност), който тук е икореномическа предметност (вж. центитален икореномически диспозат), а ролята на икореномически трансцентит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– само от някаква икореномическа ценностност (която е разпредметена икореномическа предметност и затова икореномическата предметност е опредметена икореномическа ценностност). Вж. икореномически центити.

ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ (ecorenomic centite) (ки) – във:
запасов икореномически центит (същото като запасово центитално икореномическо участие);
изпълнителен икореномически центит (същото като изпълнително центитално икореномическо участие);
икореномически центит;
полезностен икореномически центит;
полезностни икореномически центити;
работен икореномически центит (същото като работно центитално икореномическо участие);
стойностен икореномически центит;
стойностни икореномически центити.
субстатен икореномически центит (същото като субстатно центитално
икореномическо участие);
сустатантен икореномически центит (същото като сустатантно центитално икореномическо участие);
сустатитен икореномически центит (същото като сустатитно центитално икореномическо участие);
съзидателен икореномически центит (същото като съзидателно центитално икореномическо участие);
сътворителен икореномически центит (същото като сътворително центитално икореномическо участие);
творчески икореномически центит (същото като творческо центитално
икореномическо участие);
унисъзидателен икореномически центит (същото като унисъзидателно
центитално икореномическо участие);
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТАТ* (ecorenomic centitate) – същото като
центитален икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТАТ (ecorenomic centitate) (ки) – във:
икореномически центитат (същото като центитален икореномически
диспозат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностен икореномически центитат (същото като полезностен центитален икореномически диспозат);
стойностен икореномически центитат (същото като стойностен центитален икореномически диспозат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТИ* (ecorenomic centites) (*) – частен случай
на икореномически ценденти; икореномически ингредиенти на центитална
икореномическа система* (centital ecorenomic system) (която е особен частен
случай на диспозиционната икореномическа система, последната същото
като същностно-стратифицирана икореномическа система); съставки на
центиталния икореномически диспозификат (вж. икономически диспозификат); същото като икореномически страти на центиталната икореномическа система; една от разновидностите на икореномическите консидерофиканти и на икореномическите стратификанти. Различават се входен и изходен икореномически центит. Входният икореномически центит* (input
ecorenomic centite) [входният центитален икореномически ингредиент*
(input centital ecorenomic ingredient)] е входния икореномически ингредиент на
центиталната икореномическа система. Изходният икореномически центит* (output ecorenomic centite) [изходният центитален икореномически
ингредиент* (output centital ecorenomic ingredient)] е изходния икореномически
ингредиент на центиталната икореномическа система.
Когато центиталната икореномическа система е експлицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен центитален икореномически ингредиент* (implicit centital ecorenomic ingredient) [имплицитен икореномически
центит* (implicit ecorenomic centite)] или още като центитален икореномически имплициент* (centital ecorenomic implicient) и това е центиталната икореномическа същност (икореномическият трансцентит), което е икореномическото усърдие, а изходният ингредиент – като експлицитен центитален
икореномически ингредиент* (explicit centital ecorenomic ingredient) [експлицитен икореномически центит* (explicit ecorenomic centite)] или още като
центитален икореномически експлициент* (centital ecorenomic explicient) и
това е центиталното икореномическо явление (икореномическият инцентит).
Затова пък, когато центиталната икореномическа система е имплицитнодефинирана ингредиентна икореномическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен центитален икореномически ингредиент
(имплицитен икореномически центит, центитален икореномически имплици79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент) (икореномическата същност, т.е. икореномическият трансцентит), а
входният ингредиент – като експлицитен центитален икореномически ингредиент (експлицитен икореномически центит, центитален икореномически експлициент) (икореномическото явление, т.е. икореномическият инцентит). Ролята на икореномически инцентит тук се изпълнява само от някаква икореномическа предметност (вж. центитален икореномически диспозат) (който е
вид предметен икореномически запас) (икореномическата предметност е опредеметена икореномическа ценностност), а ролята на икореномически трансцентит – само от някаква икореномическа ценностност (която е разпредметена икореномическа предметност).
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТИФИКАТ* (ecorenomic centitificate) – същото като центитификатен икореномически диспозат.
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТИФИКАТ (ecorenomic centitificate) (ки) –
във:
полезностен икореномически центитификат (същото като полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
икореномически центитификат (същото като центитификатен икореномически диспозат);
стойностен икореномически центитификат (същото като стойностен
центитификатен икореномически диспозат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО БИТИЕ (ecorenomic being) (ки) – във:
външно икореномическо битие (вж. икореномическо проявление);
вътрешно икореномическо битие (вж. икореномическа същина).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (ecorenomic wealth) (ки) – във:
икореномическо богатство (вж. икореномическо качество);
количествено икореномическо богатство (вж. икореномическо количество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ВАЛИДИЗИРАНЕ /УТВЪРЖДАВАНЕ/ (ecorenomic
validation /confirmation/) (ки) – във:
начин на икореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икореномическа даденост).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ВЕРИФИЦИРАНЕ (ecorenomic verification (ки) –
във:
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икореномическо верифициране (вж. икореномическа възможност; икореномическа действителност; икореномически посибитит; икореномически субстантит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО* (ecorenomic reproduction)
(същото като икореномическо рекреатиране) (*) – общо понятие за икономическо възпроизводство и икотехномическо възпроизводство, които са негови
разновидности (то е или икономическо възпроизводство, или икотехномическо
възпроизводство, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; постоянно повтаряне на процеса на изразходване на икореномически ресурси* (ecorenomic
resources) (вж. икономически ресурс) и създаване на икореномически резултати* (ecorenomic results) (вж. икономически резултат) с цел удовлетворяване на икономическите възпроизводствени потребности на социума (на хората
и на обществото като цяло); един от основните видове възпроизводство, интерпретирано като поддържащо възпроизводство, и една от основните категории на икореномиката (на икореномическата сфера) (вж. поддържане). То е
една от разновидностите на ресурсно-субстанциалната икореномическа
система*
(resource-substantial
ecfoonomic
system)
(вж.
ресурсносубстанциална икореномическа система) на трансформиране на ресурси [на
възпроизводствени ресурси (repoduction resources)] в резултати [във възпроизводствени резултати (repoduction results)] и, обратно, на резултати в ресурси.
Осъществява се едновременно и най-малко в условията: на наличие на потребности, на ограниченост на възпроизводствените ресурси и на разпределение на продуктите според собствеността върху богатството. Икореномическото възпроизводство се изгражда като постоянно повтаряща се последователност на най-малко от следните три икореномически възпроизводствени фази: (1) икореномическо производство; (2) икореномическо разпределение* (ecorenomic distribution) (на продукта); (3) икореномическо потребление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic dispocontent)
– вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic dispocontent)
(ки) – във:
81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо диспосъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типично икореномическо диспосъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ДОСТИГАНЕ (ecorenomic attaining) (ки) – във:
начин на икореномическо достигане (вж. икореномическа закономерност; икореномическа осъществимост; икореномически регулатит; икореномически феазитит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
exodispocontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОЕССЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
exoescontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОЕСТЕСТВО* (ecorenomic exonature) (*) – общо понятие за икономическо ексоестество и икотехномическо ексоестество,
които са негови разновидности (то е или икономическо ексоестество, или икотехномическо ексоестество, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическото
естество; вътрешна реалност (вътрешно-присъща реалност) на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа реалност, същото като икореномическа действителност) [или още вътрешна ексоикореномическа реалност*
(internal exoecorenomic reality)]; ексоестество на икореномическия ексопредмет; общо понятие за икореномически субстат, икореномическа ценносдтност и икореномически контив: икореномическият субстат, икореномическата
ценностност и икореномическият контив са трите основни разновидности на
икореномическото ексоестество. Последното представлява или икореномически субстат, или икореномическа ценностност, или икореномически контив.
Начинът на валидизиране (на утвърждаване) на икореномическото ексоестество е икореномическата ексодаденост. Икореномическото ексоестество и
икореномическата ексодаденост са категории на реалността на икореномическия ексопредмет* (reality of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икореномическото ексоестество се снема в икореномическата ексодаденост: икореномическата ексодаденост е икореномическото ексоестество в снет вид. Ико82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическата ексодаденост е скрита в икореномическото ексоестество, а икореномическото ексоестество [която е първичната (примитивната) и определящата реалностото на икореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икореномическата ексодаденост [която е вторичната (производната) и решаващата
реалност на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОПОНЯТИЕ*
(ecorenomic
exoconcept
/exoconception/) [съкратено от изразяващо-операционализирано (expressivelyoperationalized) икореномическо понятие] (*) – общо понятие за икономическо
ексопонятие и икотехномическо ексопонятие, които са негови разновидности;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическото понятие; някаква степен на операционализиране на понятието за икореномически
предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на
изходното понятие за него) го поставя по-близо до икореномическата практика* (ecorenomic practice) (вж. икономическа практика) и го прави поформализуем и по-моделируем за целите на икореномическото изследване и
икореномическото управление* (ecorenomic management /control/) (вж. икономическо управление); дадена форма на преминаване от абстрактото към конкретното по отношение на икореномическото понятие (вж. абстрактно в икономиката и конкретно в икономиката). Икореномическото ексопонятие е цялостна съвкупност от икореномически съждения* (ecorenomic sentences) (вж.
икономическо съждение) за някакъв икореномически ексопредмет, ядрото на
която (съвкупност) е съждението, отразяващо съществените признаци на ексопредмета (вж. съществен икономически признак). Да се изобразят в мисълта
съществените признаци на икореномическия ексопредмет – това означава той
да бъде разбиран. Икореномическото ексопонятие е продукт на икореномическото абстрахиране* (ecorenomic abstractibility /abstractiveness/) (вж. икономическо абстрахиране): не е възможно да се състави икореномическо ексопонятие, без да се сравняват икореномически ексопредмети от един и същ
клас. С помощта на абстрахирането се изолират общите икореномически
признаци* (ecorenomic features /attributes/) (вж. икономически признак) на
еднородни икореномически ексопредмети. Процесът на образуването на икореномическите ексопонятия обаче включва още икореномическия анализ*
(ecorenomic analysis) (вж. икономически анализ) и икореномическия синтез*
(ecorenomic synthesis) (вж. икономически синтез) на икореномическите ексопредмети, както и индуктивните и дедуктивните икореномически умозаключе83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния. Във всяко икореномическо ексопонятие има: (а) съдържание (вж. икореномическо съдържание), което е съвкупност от съществените икореномически
признаци, и (б) обем (вж. икономическо количество), който е съвкупността от
икореномически ексопредмети, отразявани в ексопонятието.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ* (ecorenomic exomanifestation), икореномическа ексофеноформа, (*) – общо понятие за икономическо
ексопроявление и икотехномическо ексопроявление, които са негови
разновидности (то е или икономически ексопроявление, или икотехномическо
ексопроявление, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическото проявление; външно битие (външно-представено битие) на икореномическия ексопредмет [или още външно ексоикореномическо битие* (external
exoecorenomic being)]; проявление на икореномическия ексопредмет и начин
на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икореномическата ексосъщина (на същината на икореномическия ексопредмет)
[или още начин на ексоикореномическо изявяване* (exoecorenomic
expressing way)]; общо понятие за икореномическа феност и икореномически
актив: икореномическата феност и икореномическият актив са двете основни
разновидности на икореномическото ексопроявление. Последното представлява или икореномическа феност, или икореномически актив. В рамките на икореномическото ексопроявление икореномическият актив играе ролята на определящата страна, а икореномическотата феност – на решаващата страна (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Икореномическата ексосъщина и
икореномическото ексопроявление са категории на битието на икореномическия ексопредмет* (being of the ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това битие. Икореномическата ексосъщина се снема в икореномическото ексопроявление: икореномическото ексопроявление е икореномическата ексосъщина в снет вид. Чрез
свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду си. Вж.
икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ (ecorenomic exomanifestation)
(ки) – във:
икореномическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление;
икореномическо ексопроявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОСУБССЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
exosubscontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОСУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
exosuperscontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОСУСТИСЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
exosusticontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic exocontent) (*) –
общо понятие за икономическо ексосъдържание и икотехномическо ексосъдържание, които са негови разновидности (то е или икономическо ексосъдържание, или икотехномически ексосъдържание, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическото съдържание; вътрешно състояние (вътрешно-присъщо
състояние) на икореномическия ексопредмет [или още вътрешно ексоикореномическо състояние* (internal exoecorenomic state /condition/)]; съдържание
на икореномическия ексопредмет; една от двете разновидности на икореномическата ексосъщина и една от двете разновидности на икономическия ексосубстрат; едно от понятията на ексоикореномиката. То е единството на всички
съставни елементи на икореномическия ексопредмет, на неговите свойства,
вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Начинът на съществуване на икореномическото ексосъдържание е икореномическата ексоформа. Икореномическото ексосъдържание и икореномическата ексоформа са категории на състоянието на икореномическия ексопредмет* (state /condition/ of the ecorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическото ексосъдържание се снема в икореномическата ексоформа: икореномическата ексоформа е икореномическото
ексосъдържание в снет вид. Икореномическата ексоформа е скрита в икореномическото ексосъдържание, а икореномическото ексосъдържание [което е
първичното (примитивното) и определящото състояние на икореномическия
ексопредмет] се разкрива чрез икореномическата ексоформа [която е вторичното (производното) и решаващото състояние на икореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Специфично за опреде85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------леността на икореномическото ексосъдържание е, че в неговите граници (респ.
в границите на ексоикореномиката) има взаимозависимост между икономическото ексосъдържание и икотехномическото ексосъдържание. Взаимните
въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват вид ексоикореномическа област* (exoecorenomic area) (вж. ексоикореномика), която едновременно принадлежи на граничната ексоикономика и на граничната ексоикотехномика (вж. ексоикономика и ексоикотехномика). Вж. икореномическа
ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
exophenocontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОЯВЛЕНИЕ* (ecorenomic exophenomenon) (*) –
общо понятие за икономическо ексоявление и икотехномическо ексоявление,
които са негови разновидности (то е или икономическо ексоявление, или икотехномическо ексоявление, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
операционален начин за означаване (на изразяване) на икореномическото явление; външна определеност (външно-представена определеност) на икореномическия ексопредмет [или още външна ексоикореномическа определеност* (external exoecorenomic determinancy)]; явление на икореномическия ексопредмет; непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност на икореномическия ексопредмет и наред с това – опосредствено изразяваща същностната ексоикореномическа определеност; една от двете разновидности на икореномическото ексопроявление (на икореномическата ексофеноформа) и една от двете разновидности на икореномическата ексофеносубстанта (на икореномическия ексосубсенс); едно от понятията на ексоикореномиката. Икореномическото ексоявление е начинът на изразяване (в т.ч.
и на измерване) на икореномическата ексосъщност [или още начин на ексоикореномическо изразяване* (exoecorenomic expression way)]. Икореномическата ексосъщност и икореномическото ексоявление са категории на определеността на икореномическия ексопредмет* (determinancy of the
ecorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази определеност. Икореномическата ексосъщност се
снема в икореномическото ексоявление: икореномическото ексоявление е
икореномическата ексосъщност в снет вид. Специфично за определеността на
икореномическото ексоявление е, че в неговите граници (респ. в границите на
86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоикореномиката) има взаимозависимост между икономическото ексоявление и икотехномическото ексоявление. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват вид ексоикореномическа област*
(exoecorenomic area) (вж. ексоикореномика), която едновременно принадлежи
на граничната ексоикономика и на граничната ексоикотехномика (вж. ексоикономика и ексоикотехномика). Вж. иконофомическа ексосъщина и икореномическо ексопроявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (ecorenomic explication) (ки) –
във:
начин на икореномическо експлициране (вж. икореномически ексститутат и икореномически ексституит);
начин на типично икореномическо експлициране (вж. типичен икореномически ексститутат и типичен икореномически ексституит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕСТЕСТВО* (ecorenomic nature), икореномическа
природа, (*) – общо понятие за икономическо естество и икотехномическо
естество, които са негови разновидности (то е или икономическо естество,
или икотехномическо естество, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; вътрешна реалност (вътрешно-присъща реалност) на икореномическия предмет
(вж. икономическа реалност, същото като икономическа действителност)
[или още вътрешна икореномическа реалност* (internal ecorenomic reality)];
естество на икореномическия предмет; общо понятие за икореномическа субстанция, икореномическа същност и икореномическо съдържание: икореномическата субстанция, икореномическата същност и икореномическото съдържание са трите основни разновидности на икореномическия естество. Последното представлява или икореномическа субстанция, или икореномическа същност, или икореномическо съдържание. Начинът на валидизиране (на утвърждаване) на икореномическото естество е икореномическата даденост.
Икореномическото естество и икореномическата даденост са категории на реалността на икореномическия предмет* (reality of the ecorenomic thing), като
в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икореномическият естество се снема в икореномическата даденост:
икореномическата даденост е икореномическото естество в снет вид. Икоре87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата даденост е скрита в икореномическото естество, а икореномическият естество [която е първичната (примитивната) и определящата реалност на
икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата даденост [която е вторичната (производната) и решаващата реалност на икореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕССЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic escontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕССЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic escontent) (ки) – във:
икореномическо ессъдържание (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
типично икореномическо ессъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕСТЕСТВО (ecorenomic nature) (ки) – във:
типично икореномическо естество (вж. релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗВЕЖДАНЕ (ecorenomic outgoing) (ки) – във:
начин на икореномическо извеждане (вж. икореномическа възможност;
икореномическа случайност; икореномически посибитит; икореномически
стохастит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗИСКВАНЕ (ecorenomic requirement) (ки) – във:
външно икореномическо изискване (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност; икореномически индистит; икореномически стохастит);
вътрешно икореномическо изискване (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност; икореномически индистит; икореномически стохастит);
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗОЛИРАНЕ (ecorenomic separation) (ки) – във:
начин на икореномическо изолиране (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност; икореномически индистит; икореномически стохастит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗРАЗЯВАНЕ (ecorenomic expression) (ки) – във:
начин на икореномическо изразяване (вж. икореномическо явление).
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗЯВЯВАНЕ (ecorenomic expressing) (ки) – във:
начин на икореномическо изявяване (вж. икореномическо проявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО КАЧЕСТВО (ecorenomic quality), предметно икореномическо качество, (*) – икореномическа категория (вж. икономическа
категория), която отразява неотделимостта от битието на икореномическия
предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система
като системно отражение на икореномическия обект в човешкото съзнание) от
неговата същностна определеност (вж. икореномическа същност), благодарение на което той е именно този, а не друг икореномически предмет (обект или
система) (вж. икореномически квалитит); общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономическо качество и икотехномическо качество, които са негови разновидности (то е или икономическо качество, или икотехномическо качество, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Икореномическото качество отразява устойчивото взаимоотношение между съставните елементи на икореномическия предмет, което едновременно характеризира неговата специфика и характер (вж. специфика на икономическата система и характер на икономическата система), даващи възможност той да бъде отличаван от друг предмет. Благодарение на качеството
всеки икореномически предмет съществува и се схваща като нещо отграничено от другите предмети. Заедно с това обаче икореномическото качество изразява и онова общо, което характеризира даден икореномически клас (вж. икономически клас) от еднородни икореномически предмети (обекти или системи). Всеки икореномически предмет постоянно се променя, но заедно с това
той притежава и някаква устойчивост, която се изразява и като негова качествена определеност. Икореномическото качество се разкрива в съвкупността от
свойства на икореномическия предмет. Под икореномическо свойство (вж.
икономическо свойство) трябва да се разбира начинът на проявление на дадена
страна от качествената определеност на икореномическия предмет по отношение на други предмети, с които той влиза във взаимодействие. Свойството на
икореномическия предмет се състои в това той да предизвика в друг предмет
едно или друго действие и по своеобразен начин (оглеждайки се в другия
предмет) да разкрие себе си в това действие. Икореномическият предмет се
намира в безкрайни връзки със заобикалящата го среда и затова той притежава
безкрайно множество от свойства. Така че опитът да се определи икореномическото качество като пълна съвкупност от икореномически свойства на предмета е безнадежден. От друга страна икореномическото качество не се свежда
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и до някакво отделно свойство на икореномическия предмет. Икореномическото качество изразява цялостната характеристика на функционалното единство на неговите съществени свойства, неговата вътрешна и външна определеност, относителната му устойчивост, различието му от останалите предмети.
Нито един икореномически предмет не се свежда до съвкупността от своите
свойства, а той е само техен носител.
Качествената характеристика на икореномическия предмет зависи найвече от неговата структура, от характера на връзките между неговите елементи
в цялост и от техните свойства. Икореномическото качество се свежда предимно до икореномическата структура (вж. икономическа структура) и затова неговото изменение е обусловено от пренастройването на предметните
икореномически връзки и от измененията в самите предметни икореномически
елементи. Промяната на икореномическото качество настъпва когато количествените изменения надхвърлят предметната икореномическата мяра (когато нарушат икореномическия хомеостазис; вж. икономически хомеостазис)
(вж. икореномическа мяра) и това означава, че даденият икореномически
предмет се превръща в друг (вж. катастрофа на икономическата система).
Качествените изменения могат да се извършват на различни равнища: те могат
да бъдат свързани с изменението на това, което е специфично за дадения икореномически предмет или пък за всички икореномически предмети от даден
клас. Освен това качествените изменения могат да засегнат както дълбоката
същност на икореномическия предмет, така и вариациите на неговото съществуване, изразяващи се в една или друга икореномическа форма (предметна
икореномическа форма) или икореномическо явление (предметно икореномическо явление) [изобщо – едно или друго икореномическо проявление) (предметно икореномическо проявление)]. Основни разновидности на икореномическото качество са обектното икореномическо качество (качеството на
икореномическия обект) (вж. обектно икономическо качество) и системното
икореномическо качество (качеството на икореномическата система) (вж.
системно икономическо качество).
Икореномическото качество е вътрешната хомеостатичност (вътрешно-присъщата хомеостатичност) на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система) [или още вътрешна
икореномическа хомеостатичност* (internal ecorenomic homeostaticality)]; то
е качество на икореномическия предмет (и качество на количеството на икореномическия предмет). Начинът на метристиране (на количествено съществуване) на икореномическото качество е икореномическото количество. Ико90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическото качество и икореномическото количество са категории на хомеостатичността на икореномическия предмет* (homeostaticality of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Чрез икореномическата мярка (вж. икономическа мярка) икореномическото качество се снема в икореномическото количество: икореномическото количество е икореномическото качество в снет
вид. Икореномическото съдържание е скрито в икореномическото качество, а
икореномическото качество [което е първичното (примитивното) и определящото хомеостатичността на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическото количество [която е вторичната (производната) и решаващата
хомеостатичност на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката). На него отговаря понятието за качествено икореномическо
богатство* (qualititative ecorenomic wealth).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икореномическо качество* (individual
ecorenomic quality), фирмено икореномическо качество* (firm ecorenomic
quality), обществено икореномическо качество* (social ecorenomic quality) и
други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават
микроикореномическо качество* (microecorenomic quality), мезоикореномическо качество* (mesoecorenomic quality), макроикореномическо качество*
(macroecorenomic quality).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО КОЛИЧЕСТВО (ecorenomic quantity), предметно
икореномическо количество, (*) – икореномическа категория, (вж. икономическа категория), която отразява външно, формално взаимоотношение на
икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система като негово системно отражение в човешкото съзнание) или
на неговите части, а също така и свойства, свързани с тяхната величина, брой,
степен на проявление на едно или друго свойство (вж. икореномически квантитит); общо понятие за (икономическа алтернатива между) икономическо
количество и икотехномическо количество, които са негови разновидности
(то е или икономическо количество, или икотехномическо количество, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) (вж. икореномика). Изразява мощността на икореномическото множество (вж. икономическо множество),
представляващо по определен начин икореномическия предмет (икореномическия обект или икореномическата система). Разглежда се още като пространствена (невремева или времева) определеност на икореномическия предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в метричното икореномическо пространство; вж. метрично икономическо
пространство). Ако се перефразира Хегел, може да се твърди, че икореномическото количество е “равнодушната” страна на икореномическото качество.
За да се установи количествената определеност на икореномическия предмет,
съставящите го икореномически компоненти се сравняват с определен еталон,
наречен икореномическа мярка [предметна икореномическа мярка* (thing
ecorenomic measure)] (вж. икономическа мярка). Процесът на икореномическото познание се движи в посока от изследването на икореномическото качество
към икореномическото количество на предмета и след това към количественокачествен икореномически синтез (вж. математически метод в марксистката политическа икономия). Икореномическото количество се намира в диалектическо единство с икореномическото качество. Това единство е икореномическата мяра [предметната икореномическа мяра (thing limitary
ecorenomic measure)] (вж. икономическа мяра), формалният израз на която е
икореномическият хомеостазис (вж. икономически хомеостазис). Изменението на количествената определеност на икореномическите предмети до определена граница (до предметната мяра) не предизвиква промяна в тяхното
качество. След тази граница количествените изменения нарушават икореномическия хомеостазис и пораждат качествени изменения в икореномическите
предмети (предметните количествените изменения в икореномиката преминават в качествени), включително могат да доведат и до тяхното разрушаване
(вж. катастрофа на икономическата система). Основни разновидности на
икореномическото количество са обектното икореномическо количество
(количестното на икореномическия обект) и системното икореномическо
количество (количестното на икореномическата система).
Икореномическото количество е външната хомеостатичност (външнопредставената хомеостатичност) на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система) [или още външна икореномическа хомеостатичност* (external ecorenomic homeostaticality)] и е начин на метристиране (на количествено съществуване) на икореномическото
качество (на качеството на икореномическия предмет) [или още начин на
икореномическо метристиране (ecorenomic metristizing way)]; то е количество на икореномическото качество (и количество на качеството на икореномическия предмет). Икореномическото количество е един от начините на съхраняване на икореномическия хомеостазис. Икореномическото качество и икореномическото количество са категории на хомеостатичността на икореномическия предмет* (homeostaticality of the ecorenomic thing), като в частност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представляват относително различни степени (равнища) на това състояние.
Посредством икореномическата мярка икореномическото качество се снема
в икореномическото количество: икореномическото количество е икореномическото качество в снет вид. На него отговаря понятието за количествено
икореномическо богатство* (quantitative ecorenomic wealth).
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икореномическо количество*
(individual ecorenomic quantity), фирмено икореномическо количество* (firm
ecorenomic quantity), обществено икореномическо количество* (social
ecorenomic quantity) и други. Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават микроикореномическо количество* (microecorenomic
quantity), мезоикореномическо количество* (mesoecorenomic quantity), макроикореномическо количество* (macroecorenomic quantity).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО МЕТРИСТИРАНЕ (metristizing way) (ки) – във:
начин на икореномическо метристиране (вж. икореномическо количество).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО МОТИВИРАНЕ (ecorenomic motivation) (ки) – във:
начин на икореномическо мотивиране (вж. икореномическа възможност; икореномическа необходимост; икореномически индистит; икореномически посибитит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБОСНОВАВАНЕ (ecorenomic grounding) (ки) –
във:
начин на икореномическо обосноваване (вж. икореномическа вероятностност; икореномическа достоверност; икореномически пробабитит; икореномически релиабитит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически обтисубстантит, икореномическа заделеност (*) – икореномически
ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икореномически субект [на субстантивностен икореномически
субект* (substantivitical ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за икономическа обтизначимост (същото като икономически обтисубективит и като икономически интерес) и икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтипринос (същото като икотехномически обтиобективит и като икотехномическа зададеност) (вж. икореномика). Икореномическото обтиучастие е
икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
икореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecorenomic appraisement).
Икореномическото обтиучастие е форма на съществуване на обтиикореномическата енергия* (obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената обтиикореномическа
активност. То е кинестично опредметена обтиикореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена обтиикореномическа потенциалност.
Икореномическото обтиучастие е обективен икореномически ингредиент
в смисъл на обективно-необходим икореномически ингредиент*
(objectively-indispensable ecorenomic ingredient) [на обективно-изискван икореномически ингредиент* (objectively-required ecorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо икореномическо участие* (objectivelyindispensable ecorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано икореномическо участие* (objectively-required ecorenomic participation (share)]. Посвоята природа той е оптимален икореномически ингредиент* (optimal
ecorenomic ingredient) [в частност оптимално икореномическо участие*
(optimal ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира,
респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за
което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени
присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо икореномическо участие* (individual objectively-indispensable ecorenomic participation
(share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо икореномическо участие),
фирмено обективнонеобходимо икореномическо участие* (firm objectivelyindispensable ecorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо
икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо икореномическо участие* (social objectively-indispensable ecorenomic participation (share))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съкратено: общественонеобходимо икореномическо участие, например,
общественонеобходими разходи на труд) и т.н.
Икореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на икореномическия субект, който формира структурата на икореномическия обтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този
смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икореномическото обтиучастие са: (1) трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтитрансцентит, същото като икореномическа зададеност и като икореномическа заделеност), (2) инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтиинцентит и като инцентитална икореномическа заделеност), (3) центитално икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтицентит и като центитална икореномическа заделеност), (4) уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтиуницентит и като уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под икореномическо обтиучастие обикновено се
подразбира трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
трансцентит
(трансцентитално
икореномическо
участие;
икореномическо
участие)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Центитално
икореномическо
участие;
икореномически
центит
(центитално икореномическо
участие)

Трансцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтитрансцентит
(икореномическа
ценностност;
икореномическа
отдаденост)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Центитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтицентит
(икореномически
диспотант)

Трансцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтитрансцентит
(трансцентитална
икореномическа
заделеност;
икореномическа
заделеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Центитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтицентит
(центитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на икореномическото обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на икореномическото обтиучастие са (1) икономическа обтизначи96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост (икономически обтисубекивит и като икономически интерес) и (2) икотехномически обтипринос (икотехномически обтиобекивит и като икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

Икономическа
значимост;
икономически
субективит

Икотехномически
принос;
икотехномически
обективит

Икореномическо
участие;
икореномически
субстантит

Икономическа
субтизначимост;
икономически
субтисубективит;
икономическа
реализираност

Икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиобективит;
икотехномическа
реализираност

Икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтисубстантит;
икореномическа
реализираност

Икономическа
обтизначимост;
икономически
обтисубективит;
икономически интерес

Икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиобективит;
икотехномическа
зададеност

Икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтисубстантит;
икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Икореномическо обтиучастие и неговите разновидности, както и неговото място
сред разновидностите на икореномическото участие
(обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)

Икономическата обтизначимост и икотехномическият обтипринос като
разновидности на икореномическото обтиучастие (то е или икономическа обтизначимост, или икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват дялов икореномически обтидиспозат (partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото икореномическо обтиучастие е дялов икореномически обтидиспозант (partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспо97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зант obpardis (на икореномическото обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на икономическата обтизначимост obpardis и икотехномическия
обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат икономическата обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е икономическа оценка* (economic estimatе) на икотехномическия обтипринос (изпълняващ ролята
на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на икотехномическия обтипринос
(total economic estimatе of the ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на икотехномическия обтипринос
(average economic estimatе of the ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на икотехномическия обтипринос
(marginal economic estimatе of the ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икореномическото обтиучастие са: възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (reproductional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
производствено икореномическо обтиучастие* (production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), разменно икореномическо обтиучастие* (exchange
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), разпределително икореномическо
обтиучастие* (distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), потребително икореномическо обтиучастие* (consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено икореномическо обтиучастие* (protoeconomizing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), следпроизводствено
икореномическо обтиучастие* (post-production ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), предипотребително икореномическо обтиучастие* (before98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо икореномическо обтиучастие* (intermediationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес икореномическо обтиучастие* (business ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), алокативно икореномическо обтиучастие*
(allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
икореномическо обтиучастие* (individual ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено икореномическо обтиучастие* (firm ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено икореномическо обтиучастие*
(social ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическото обтиучастие са: унисъзидателно икореномическо обтиучастие, съзидателно икореномическо обтиучастие, изпълнително икореномическо обтиучастие, творческо икореномическо обтиучастие, работно икореномическо обтиучастие и сътворително икореномическо обтиучастие. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават усвоявано икореномическо обтиучастие* (assimilated ecorenomic
subtiparticipation (obtishare)) и създавано икореномическо обтиучастие*
(gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото обтиучастие, посочени в табл. 1.
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)
Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна оп(икореномичес- ределеност на
ки обтисубсИРОУ]
тантит)
{уницентитална икореноми{икокореномическа заделеческа заделеност}
ност}

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)
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[общо състояние на общата
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{работна икореномическа
заделeност;
икореномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИРОУ

Работно (сметно) центитално
ИРОУ

(работен икореномически обтиуницентит)

(работен икореномически обтитрансцентит)

(работен икореномически обтиинцентит)

(работен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРОУ]

{работна уницентитална
икореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икореномическа заделеност;

{работна центитална икореномическа
заделеност;

уницентитална икореномическа сметна
обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
обти задоволеност}

центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{творческа
икореномическа заделeност;
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРОУ

(творчески икореномически
обтиуницентит)

(творчески икореномически
обтитрансцентит)

(творчески икореномически
обтиинцентит)

(творчески икореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{творческа
уницентитална икореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икореномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икореномически заделеност;

уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРОУ

(изпълнителен
икореномически
обтитрансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
обтиинцентит)
обтицентит)

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

Изпълнително
(задоволяващо) (изпълнителен
ИРОУ
икореномически
обтиуницен(изпълнителен
тит)
икореномически обтисубс[външно състотантит)
яние на цялостната определе[външно съсност
на ИРОУ]
тояние на
ИРОУ]
{изпълнителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)
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ИРОУ

[външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]
{изпълнителна
центитална
икореномическа заделеност;
центитална
икореномическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икореномически
диспозант)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

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

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{съзидателна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРОУ

(съзидателен
икореномически
обтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
обтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРОУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРОУ
ИРОУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИРОУ икореномически икореномически икореномически икореномически
обтиуниценобтитрансценобтиинцентит)
обтицентит)
(унисъзидатетит)
тит)
лен икорено[цялостно съсмически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно състояние на вън- тояние на общасубстантит)
тояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
лостната опрената опреде[цялостно съсленост на
на ИРОУ]
деленост на
леност на
тояние на
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
{унисъзидате- {унисъзидател- {унисъзидате- {унисъзидате{унисъзидателлна центиталлна инцентилна уницентина трансценна икореномина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
летвореност}
(вид икореновлетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическото обтиучастие са (1) сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтисустатит), (2) субстатно икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтисубстат), (3) запасово икореномическо обтиучастие (същото като икореномически обтизапас), (4) сустатантно икореномическо обтиучастие (същото
като икореномически обтисустатант). Когато под внимание едновременно се
вземат ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото обтиучастие, посочени в табл. 2.

106

2101

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ –
икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИРОУ

Субстатно
ИРОУ

Запасово
ИРОУ

Сустатантно
ИРОУ

(икореномически обтисустатит)

(икореномически обтисубстат)

(икореномически обтизапас)

(икореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИРОУ]

[вътрешно същество на
ИРОУ]

[външно същество на
ИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРОУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтипригодност}

{сустатитна
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
икореномическа обтипригодност}

{запасова икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икореномическа обтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРОУ]
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
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Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото обтиучастие, посочени в табл. 3.

110

2105

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (ки) – във:
запасово икореномическо обтиучастие;
запасово инцентитално икореномическо обтиучастие;
запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие;
запасово уницентитално икореномическо обтиучастие;
запасово центитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително икореномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително центитално икореномическо обтиучастие;
инцентитално икореномическо обтиучастие;
икореномическо обтиучастие;
работно икореномическо обтиучастие;
работно инцентитално икореномическо обтиучастие;
работно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
работно уницентитално икореномическо обтиучастие;
работно центитално икореномическо обтиучастие;
субстатно икореномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно центитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно икореномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно центитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно икореномическо обтиучастие;
сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно центитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно икореномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно центитално икореномическо обтиучастие;
сътворително икореномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително центитално икореномическо обтиучастие;
творческо икореномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо обтиучастие;
творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икореномическо обтиучастие;
творческо центитално икореномическо обтиучастие;
трансцентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие;
унисъзидателно центитално икореномическо обтиучастие;
уницентитално икореномическо обтиучастие;
центитално икореномическо обтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ (ecorenomic foundation) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външно икореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа
суперстанта);
вътрешно икореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа
субстанция).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ (ecorenomic implementation)
(ки) – във:
начин на икореномическо осъществяване (вж. икореномически суперстрат).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПОСТИГАНЕ (ecorenomic /attaining/ way) (ки) – във:
начин на икореномическо постигане (вж. икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПОТВЪРЖДАВАНЕ (ecorenomic substantiation) (ки)
– във:
начин на икореномическо потвърждаване (вж. икореномическа действителност; икореномическа необходимост; икореномически субстантит;
икореномически индистит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ* (ecorenomic consumption) (*) –
общо понятие за икономическо потребление и икотехномическо потребление,
които са негови разновидности (то е или икономическо потребление, или икотехномическо потребление, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство)
[в границите на икореномиката те образуват вид икореномически диспозат*
(ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си
както икореномическо явление към икореномическа същност]; потребление,
което се осъществява в икореномиката (в икореномическата сфера като една
от формите на поддържането); икореномическо-обусловено потребление;
крайна фаза на икореномическото възпроизводство и една от подсистемите на
възпроизводствената икореномическа система* (reproductional ecorenomic
system) (вж. възпроизводствена икономическа система). Неговото системно
отражение в човешкото съзнание е потребителната икореномическа система* (consumption ecorenomic system) (потребителната икономическа система). В икореномическото потребление социумът (хората и обществото като
цяло) употребяват (изразходват) продукти с цел да удовлетворят своите потребности в икономически условия. Последното означава едновременното наличие на икономически потребности, на ограниченост на икономическите ресурси и на отношения на собственост върху икономическото богатство. Под115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разделя се на производствено икореномическо потребление* (productional
ecorenomic consumption) – в него се удовлетворяват производствените икореномически потребности* (productional ecorenomic needs /necessities/), и непроизводствено икореномическо потребление* (non-productional ecorenomic
consumption) – в него се удовлетворяват непроизводствените икореномически потребности* (non-productional ecorenomic needs /necessities/). Фазата на
икореномическото потребление предполага наличието на фазите на икореномическото производство и икореномическото разпределение* (ecorenomic
distribution) (на продукта) (вж. икономическо разпределение) (в икореномическото възпроизводство, няма потребление без производство и без разпределение).
Прецизното интерпретиране на понятията за икореномическо производство и икореномическо потребление показва, че в действителност неточно отразяват тяхното съдържание. Всяко производство (на продукт, а той е физически
продукт) е потребление на производствени фактори и всяко потребление (на
продукт) е производство на работна сила, на трудов производствен фактор.
Тоест всяко производство е потребление (производствено потребление) и всяко потребление е производство (потребително производство). Затова според
автора по-правилно е явлението икореномическо производство като фаза на
икореномическото възпроизводство да бъде означавано като физическо икореномическо творчество* (physical ecorenomic cretion), което е потребление
на производствени икореномически фактори и производство на физически
икореномически продукт, а явлението икореномическо потребление като фаза
на икореномическото възпроизводство да бъде означавано като трудово икореномическо творчество* (labour ecorenomic cretion) (или още като човешко
икореномическо творчество в противовес на физическото), което е потребление на физически икореномически продукт (както и на трудов фактор при
обслужването) и производство на трудов икореномически фактор. В своята
общност потреблението на производствените икореномически фактори и потреблението на физическия икореномически продукт формират понятието за
икореномическо потребление в новия му смисъл, а производството на физическия икореномически продукт и производството на трудовия икореномически фактор формират понятието за икореномическо производство също в новия му смисъл.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
/designation/) (ки) – във:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно икореномическо предназначение (вж. икореномически смисъл);
външно икореномическо предназначение (вж. икореномически супсенс).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО (ecorenomic production) – общо
понятие за икономическо производство и икотехномическо производство в
сферата на икореномиката, които са негови разновидности (то е или икономическо производство, или икотехномическо производство, но не и двете заедно
в тяхното цялостно единство) [в границите на икореномиката те образуват вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]; производство, което се осъществява в икореномиката (в икореномическата сфера, която е като една от основните форми на поддържането); икореномическо-обусловено производство; начална фаза на икореномическото възпроизводство и една от подсистемите на възпроизводствената
икореномическа система* (reproductional ecorenomic system) (вж. елементарна възпроизводствена икономическа системи и възпроизводствена икономическа система), респ. една от възпроизводствените икореномически фази. Неговото системно отражение в човешкото съзнание е производствената икореномическа система (вж. производствена икономическа система). В икореномическото производство се извършва съединяване на ангажираните производствени икореномически фактори (средствата за производство в качеството
им на физически производствен икореномически фактор и работната сила в
качеството й на трудов производствен икореномически фактор, респ. капитала и труда), в резултат на което се създава икореномическият продукт. Последното означава едновременното наличие на икономически потребности, на
ограниченост на икономическите ресурси и на отношения на собственост върху икономическото богатство. Фазата на икореномическото производство
предполага наличието на фазите на икореномическото разпределение*
(ecorenomic distribution) (на продукта) (вж. икономическо разпределение) (в
икореномическото възпроизводство, няма потребление без производство и без
разпределение) и икореномическото потребление (в икореномическото възпроизводство, няма производство без разпределение и без потребление).
В границите на икореномическото производство икотехномическото производство (в цялото му многообразие) се отразява в икономическото производство, което е икономическа оценка (в цялото й многообразие като ингредиентен формат) на икотехномическото производство. Икотехномическото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство се снема икономически оценъчно в икономическото производство, а икономическото производство е икотехномическото производство в оценъчно снет вид. Във взаимоотношението между тях икотехномическото производство е определящото, а икономическото производство е решаващото (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Това положение се пренася и във
взаимоотношенията между съставките на икотехномическото производство и
икономическото производство.
Прецизното интерпретиране на понятията за икореномическо производство и икореномическо потребление показва, че в действителност неточно отразяват тяхното съдържание. Всяко производство (на продукт, а той е физически
продукт) е потребление на производствени фактори и всяко потребление (на
продукт) е производство на работна сила, на трудов производствен фактор.
Тоест всяко производство е потребление (производствено потребление) и всяко потребление е производство (потребително производство). Затова според
автора по-правилно е явлението икореномическо производство като фаза на
икореномическото възпроизводство да бъде означавано като физическо икореномическо творчество* (physical ecorenomic cretion), което е потребление
на производствени икореномически фактори и производство на физически
икореномически продукт, а явлението икореномическо потребление като фаза
на икореномическото възпроизводство да бъде означавано като трудово икореномическо творчество* (labour ecorenomic cretion) (или още като човешко
икореномическо творчество в противовес на физическото), което е потребление на физически икореномически продукт (както и на трудов фактор при
обслужването) и производство на трудов икореномически фактор. В своята
общност потреблението на производствените икореномически фактори и потреблението на физическия икореномически продукт формират понятието за
икореномическо потребление в новия му смисъл, а производството на физическия икореномически продукт и производството на трудовия икореномически фактор формират понятието за икореномическо производство също в новия му смисъл.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ* (ecorenomic manifestation), икореномическа феноформа, (*) – общо понятие за икономическо проявление и
икотехномическо проявление, които са негови разновидности (то е или икономически проявление, или икотехномическо проявление, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); външно битие (външно-представено битие) на
икореномическия предмет [или още външно икореномическо битие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(external ecorenomic being)]; проявление на икореномическия предмет и начин
на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икореномическата същина (на същината на икореномическия предмет) [или още
начин на икореномическо изявяване* (ecorenomic expressing way)]; общо
понятие за иконофомическо явление и икореномическа форма: икореномическото явление и икореномическата форма са двете основни разновидности на
икореномическото проявление. Последното представлява или икореномическо
явление, или икореномическа форма. Тя е едно от понятията на икореномиката. В рамките на икореномическото проявление икореномическата форма играе ролята на определящата страна, а икореномическото явление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икореномическата
същина и икореномическото проявление са категории на битието на икореномическия предмет* (being of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това битие. Икореномическата същина се снема в икореномическото проявление: икореномическото
проявление е икореномическата същина в снет вид. Специфично за определеността на икореномическото проявление е, че в неговите граници (респ. в границите на икореномиката) има взаимозависимост между икономическото
проявление и икотехномическото проявление [те формират вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват
вид икореномическа област* (ecorenomic area) (вж. икореномика), която
едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната икотехномика (вж. икономика и икотехномика).

ИКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ (ecorenomic manifestation) (ки) – във:
икореномическа същина и икореномическо проявление;
икореномическо проявление;
типично икореномическо проявление (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ (ecorenomic location) (ки) – във:
ингредиентно икореномическо разположение.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО РЕАЛИЗИРАНЕ (ecorenomic realization) (ки) – във:
начин на икореномическо реализиране (вж. икореномическа суперстанта;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКО РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (ecorenomic rilocation) (ки) –
във:
ингредиентно икореномическо риразположение.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (ecorenomic setilocation)
(ки) – във:
ингредиентно икореномическо сетиразположение.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (ecorenomic statilocation)
(ки) – във:
ингредиентно икореномическо статиразположение.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБССЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic subscontent) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБССЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic subscontent) (ки)
– във:
икореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типично икореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икореномически субект [на субстантивностен икореномически субект* (substantivitical
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
икономическа субтизначимост (същото като икономически субтисубективит)
и икотехномически субтипринос (същото като икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика). Икореномическото субтиучастие е икореномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical ecorenomic appraisement). Икореномическото субтиучастие е форма на съществуване на субтиикореномическата
енергия* (subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и от120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ношение на признаване на приложената субтиикореномическа активност. То
е кинестично опредметена субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субтиикореномическа потенциалност.
Икореномическото субтиучастие акцентира върху дейността на икореномическия субект, който формира структурата на икореномическия субтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като
съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В
този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икореномическото субтиучастие са: (1) трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически
субтитрансцентит и същото като икореномическа ценностност и като икореномическа отдаденост), (2) инцентитално икореномическо субтиучастие
(същото като икореномически субтиинцентит и като икореномическа феност), (3) центитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтицентит и като икореномически диспотант), (4) уницентитално
икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтиуницентит
и като икореномически диспотит) (фиг. 1). Ако не е посочено друго, под икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира трансцентиталното икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
трансцентит
(трансцентитално
икореномическо
участие;
икореномическо
участие)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Центитално
икореномическо
участие;
икореномически
центит
(центитално икореномическо
участие)

Трансцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтитрансцентит
(икореномическа
ценностност;
икореномическа
отдаденост)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Центитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтицентит
(икореномически
диспотант)

Трансцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтитрансцентит
(трансцентитална
икореномическа
заделеност;
икореномическа
заделеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Центитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтицентит
(центитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на икореномическото субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на икореномическото субтиучастие са (1) икономическа субтизначи122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост (икономически субтисубекивит) и (2) икотехномически субтипринос
(икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

Икономическа
значимост;
икономически
субективит

Икотехномически
принос;
икотехномически
обективит

Икореномическо
участие;
икореномически
субстантит

Икономическа
субтизначимост;
икономически
субтисубективит;
икономическа
реализираност

Икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиобективит;
икотехномическа
реализираност

Икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтисубстантит;
икореномическа
реализираност

Икономическа
обтизначимост;
икономически
обтисубективит;
икономически интерес

Икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиобективит;
икотехномическа
зададеност

Икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтисубстантит;
икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Икореномическо субтиучастие и неговите разновидности, както и неговото
място сред разновидностите на икореномическото участие
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)

Икономическата субтизначимост и икотехномическият субтипринос като
разновидности на икореномическото субтиучастие (то е или икономическа
субтизначимост, или икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) и като двойка образуват дялов икореномически
субтидиспозат (partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото икореномическо субтиучастие е дялов икореномически
субтидиспозант (partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически
диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на икореномическото субтиучастие) е, че двете му раз123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности в лицето на икономическата субтизначимост subpardis и икотехномическия субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат икономическата субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
икономическа оценка* (economic estimatе) на икотехномическия субтипринос
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на икотехномическия субтипринос (total economic estimatе of the ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на икотехномическия субтипринос
(average economic estimatе of the ecotechnomic subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на икотехномическия субтипринос
(marginal economic estimatе of the ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икореномическото субтиучастие са: възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (reproductional ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), производствено икореномическо субтиучастие* (production
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), разменно икореномическо субтиучастие* (exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), разпределително
икореномическо субтиучастие* (distributional ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), потребително икореномическо субтиучастие* (consumption
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), стопанствено икореномическо
субтиучастие* (protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (post-production
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), предипотребително икореномическо субтиучастие* (before-consumption ecorenomic subtiparticipation (subtis124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subtishare)), посредническо икореномическо субтиучастие* (intermediationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), бизнес икореномическо субтиучастие* (business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), алокативно
икореномическо субтиучастие* (allocative ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икореномическо субтиучастие*
(individual ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено икореномическо
субтиучастие* (firm ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
икореномическо субтиучастие* (social ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическото субтиучастие са: унисъзидателно икореномическо субтиучастие, съзидателно икореномическо субтиучастие, изпълнително икореномическо субтиучастие, творческо икореномическо субтиучастие, работно
икореномическо субтиучастие и сътворителено икореномическо субтиучастие. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават усвоявано икореномическо субтиучастие* (assimilated
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и създавано икореномическо субтиучастие* (gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото
субтиучастие, посочени в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)

130

2125

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

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

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ
(унисъзидателен икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИРСУ]
{унисъзидателна икореномическа реализираност;
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРСУ
ИРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцентит)
тит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиинцентит)
субтицентит)
[цялостно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икореномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икореномическа
реализираност;

унисъзидателен икореномически диспотит;

унисъзидателна икореномическа отдаденост;

уницентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикореномичестална икорека реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен
икореномина икореномически диспоческа феност;
тант;

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическото субтиучастие са (1) сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтисустатит), (2) субстатно икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтисубстат), (3) запасово икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтизапас), (4) сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтисустатант). Когато под внимание едновременно се вземат ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводстве-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности
на икореномическото субтиучастие, посочени в табл. 2.
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до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ –
икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото субтиучастие, посочени в табл. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномичес-ки субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (ки) – във:
запасово икореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икореномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икореномическо субтиучастие;
запасово центитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително икореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икореномическо субтиучастие;
икореномическо субтиучастие;
инцентитално икореномическо субтиучастие;
работно икореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икореномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икореномическо субтиучастие;
работно центитално икореномическо субтиучастие;
субстатно икореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно центитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно икореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно икореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно икореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икореномическо субтиучастие;
сътворително икореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икореномическо субтиучастие;
творческо икореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икореномическо субтиучастие;
творческо центитално икореномическо субтиучастие;
трансцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие;
уницентитално икореномическо субтиучастие;
центитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ*
(ecorenomic
superscontent) – вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic superscontent)
(ки) – във:
икореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типично икореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic susticontent) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic susticontent)
(ки) – във:
икореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типично икореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic content) (*) – общо понятие за икономическо съдържание и икотехномическо съдържание, които са
негови разновидности (то е или икономическо съдържание, или икотехномически съдържание, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); вътрешно състояние (вътрешно-присъщо състояние) на икореномическия предмет [или още вътрешно икореномическо състояние* (internal ecorenomic
state /condition/)]; съдържание на икореномическия предмет; една от двете разновидности на икореномическата същина и една от двете разновидности на
икономическия субстрат; едно от понятията на икореномиката. То е единството на всички съставни елементи на икореномическия предмет, на неговите
свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика
(вж. специфика на икономическата система). Начинът на съществуване на
икореномическото съдържание е икореномическата форма. Икореномическото съдържание и икореномическата форма са категории на състоянието на
икореномическия предмет* (state /condition/ of the ecorenomic thing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икореномическото съдържание се снема в икореномическата форма:
икореномическата форма е икореномическото съдържание в снет вид. Икоре142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата форма е скрита в икореномическото съдържание, а икореномическото съдържание [което е първичното (примитивното) и определящото състояние на икореномическия предмет] се разкрива чрез икореномическата форма [която е вторичното (производното) и решаващото състояние на икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Специфично
за определеността на икореномическото съдържание е, че в неговите граници
(респ. в границите на икореномиката) има взаимозависимост между икономическото съдържание и икотехномическото съдържание [те формират вид
икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им
образуват вид икореномическа област* (ecorenomic area) (вж. икореномика),
която едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната
икотехномика (вж. икономика и икотехномика). Вж. икореномическа същина
и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic content) (ки) – във:
икореномическо съдържание;
субстанциално икореномическо съдържание (вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат);
суперстантивно икореномическо съдържание (вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат);
същностно икореномическо съдържание (вж. икореномическа същина и
икореномическо проявление);
типично икореномическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
феноменно икореномическо съдържание (вж. икореномическа същина и
икореномическо проявление).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪЗДАВАНЕ (ecorenomic creating) (ки) – във:
начин на икореномическо създаване (вж. икореномическа действителност; икореномическа случайност; икореномически стохастит; икореномически субстантит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ (ecorenomic state /condition/) (ки) –
във:
външно икореномическо състояние (вж. икореномическа форма);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно икореномическо състояние (вж. икореномическо съдържание).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ (ecorenomic foundation) (ки) – във:
външно икореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа
суперстанта);
вътрешно икореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа
субстанция).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪЩЕСТВУВАНЕ (ecorenomic existence) (ки) – във:
начин на икореномическо съществуване /съществувание/ (вж. икореномическа форма).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ТИПОЕСТЕСТВО* (ecorenomic typonature) – вж.
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ТИПОПРОЯВЛЕНИЕ*
(ecorenomic
typomanifestation) – вж. релевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЗАКОНЯВАНЕ (ecorenomic regularization) (ки) –
във:
начин на икореномическо узаконяване (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция; икореномически реализитит; икореномически тендентит).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО УТВЪРЖДАВАНЕ (ecorenomic confirmation) (ки) –
във:
начин на икореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икореномическа даденост).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (ecorenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), икореномически субстантит,
(*) – икореномически ингредиент, който количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на икореномически субект [на субстантивностен икореномически субект*
(substantivitical ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство;
общо понятие за икономическа значимост (същото като икономически субек144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивит) и икотехномически принос (същото като икотехномически обективит), както и общо понятие за икореномическо субтиучастие (същото като
икореномически субтисубстантит) и икореномическо обтиучастие (същото
като икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика). Икореномическото участие е форма на съществуване на икореномическата енергия*
(ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената икореномическа активност. То е кинестично опредметена
икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена икореномическа потенциалност.
Икореномическото участие акцентира върху дейността на икореномическия субект, който формира структурата на икореномическия ингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение
между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл
(според ингредиентната същностна икономическа стратификационност)
разновидности на икореномическото участие са: (1) трансцентитално икореномическо участие (същото като икореномически трансцентит), (2) инцентитално икореномическо участие (същото като икореномически инцентит),
(3) центитално икореномическо участие (същото като икореномически центит), (4) уницентитално икореномическо участие (същото като икореномически уницентит) (фиг. 1). Ако не е посочено друго, под икореномическо
участие обикновено се подразбира трансцентиталното икореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
трансцентит
(трансцентитално
икореномическо
участие;
икореномическо
участие)

Инцентитално
икореномическо
участие;
икореномически
инцентит
(инцентитално
икореномическо
участие)

Центитално
икореномическо
участие;
икореномически
центит
(центитално икореномическо
участие)

Трансцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтитрансцентит
(икореномическа
ценностност;
икореномическа
отдаденост)

Инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтиинцентит
(икореномическа
феност)

Центитално
икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтицентит
(икореномически
диспотант)

Трансцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтитрансцентит
(трансцентитална
икореномическа
заделеност;
икореномическа
заделеност)

Инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтиинцентит
(инцентитална
икореномическа
заделеност)

Центитално
икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтицентит
(центитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на икореномическото участие според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на икореномическото участие са (1) икономическа значимост (ико146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субекивит) и (2) икотехномически принос (икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са
(1) икореномическо субтиучастие (икореномически субтисубстантит) и (2)
икореномическо обтиучастие (икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

Икономическа
значимост;
икономически
субективит

Икотехномически
принос;
икотехномически
обективит

Икореномическо
участие;
икореномически
субстантит

Икономическа
субтизначимост;
икономически
субтисубективит;
икономическа
реализираност

Икотехномически
субтипринос;
икотехномически
субтиобективит;
икотехномическа
реализираност

Икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтисубстантит;
икореномическа
реализираност

Икономическа
обтизначимост;
икономически
обтисубективит;
икономически интерес

Икотехномически
обтипринос;
икотехномически
обтиобективит;
икотехномическа
зададеност

Икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтисубстантит;
икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Икореномическо участие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)

Икономическата значимост и икотехномическият принос като разновидности на икореномическото участие (то е или икономическа значимост,
или икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват дялов икореномически диспозат (partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото икореномическо участие е дялов икореномически диспозант (partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на
дяловия икореномически диспозант pardis (на икореномическото участие) е,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------че двете му разновидности в лицето на икономическата значимост pardis и
икотехномическия принос pardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на дяловия икореномически диспозат икономическата значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е икономическа оценка* (economic estimatе) на икотехномическия принос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
tpardis е общата икономическа оценка на икотехномическия принос (total
economic estimatе of the ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на икотехномическия принос (average
economic estimatе of the ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на икотехномическия принос (marginal
economic estimatе of the ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икореномическото участие са: възпроизводствено икореномическо участие* (reproductional ecorenomic participation (share)), производствено икореномическо участие* (production ecorenomic participation (share)),
разменно икореномическо участие* (exchange ecorenomic participation
(share)), разпределително икореномическо участие* (distributional
ecorenomic participation (share)), потребително икореномическо участие*
(consumption ecorenomic participation (share)), стопанствено икореномическо
участие* (protoeconomizing ecorenomic participation (share)), следпроизводствено икореномическо участие* (post-production ecorenomic participation
(share)), предипотребително икореномическо участие* (before-consumption
ecorenomic participation (share)), посредническо икореномическо участие*
(intermediationary ecorenomic participation (share)), бизнес икореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (business ecorenomic participation (share)), алокативно икореномическо участие* (allocative ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икореномическо участие* (individual ecorenomic participation
(share)), фирмено икореномическо участие* (firm ecorenomic participation
(share)), обществено икореномическо участие* (social ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икореномическото участие са: унисъзидателно икореномическо участие, съзидателно икореномическо участие, изпълнително икореномическо участие,
творческо икореномическо участие, работно икореномическо участие и сътворително икореномическо участие. Според ценностната възпроизводствена
икономическа ингредиентност се разграничават усвоявано икореномическо
участие* (assimilated ecorenomic participation (share)) и създавано икореномическо участие* (gived ecorenomic participation (share)). Унисъзидателното икореномическо участие е вид икореномически специтит, съзидателното икореномическо участие е вид икореномически контив, изпълнителното икореномическо участие е вид икореномически актив и сътворителното икореномическо участие е вид икореномически специтант. Това уточнение е валидно
за всички съответстващи форми и разновидности на икореномическото участие.
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират (1) разновидности на икореномическото
участие, посочени в табл. 1, (2) разновидности на усвояваното икореномическо участие, посочени в табл. 2, и (3) разновидности на създаваното икореномическо участие, посочени в табл. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическото участие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРУ – икореномическо участие)
Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРУ

(сътворителен
икореномически
уницентит)

(сътворителен
икореномически
трансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически
центит)
инцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитал- {инценитална
на икореномиикореномическа пригодност} икореномическа пригодност}
ческа прика пригодност}
(вид икореногодност}
мически специ(вид специфант (вид специфант (вид специфант
фант)
на икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
ческо явление)

{ценитална
икореномическа пригодност}

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икорено- (вид съдържание
мически диспона икореномизит)
ческа същност)
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{ценитална
икореномическа задоволеност}

(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически
центит)
инцентит)
[вътрешно със[вътрешно състояние на вън- тояние на общашната опреде- та определеност
на ИРУ]
леност на ИРУ]
{инценитална
икореномическа изгодност}

{ценитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРУ
ИРУ

(унисъзидателен
икореномически
уницентит)

(унисъзидателен
икореномически
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитална икореномиикореномическа удовлетвоческа удовлетка удовлетвореност}
вореност}
реност}
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномифит)
ческа
същност)
чески диспозит)

{инценитална
икореномическа удовлетвореност}

{ценитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояваното икореномическо участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (УИРУ – усвоявано икореномическо участие)
Уницентитално УИРУ

Трансцентитално УИРУ

Инцентитално
УИРУ

Центитално
УИРУ

(усвояван икореномически
уницентит)

(усвояван икореномически
трансцентит)

(усвояван икореномически
инцентит)

(усвояван икореномически
центит)

[цялостна определеност на
УИРУ]

[вътрешна определеност на
УИРУ]

[външна определеност на
УИРУ]

[общо понятие
за определност
на УИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно)
УИРУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
УИРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
УИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
УИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално УИРУ

(сътворителен
усвояван икореномически
субстантит)

(сътворителен
усвояван икореномически уницентит)

(сътворителен
усвояван икореномически трансцентит)

(сътворителен
усвояван икореномически инцентит)

(сътворителен
усвояван икореномически центит)

[общо понятие
за състояние
на УИРУ]

[общо състояние на цялостната определеност на УИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
УИРУ]

[общо състояние на външната определеност
на УИРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
УИРУ]

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)

(вид специфант
на икореномически диспозант)

Усвоявано
икореномическо участие
(УИРУ)
(усвояван икореномически
субстантит)

(вид икореномически специфант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УИРУ
(работен усвояван икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УИРУ]
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
УИРУ
(творчески
усвояван икореномически
субстантит)
[творческо
външно състояние на УИРУ]
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално УИРУ

Работно (сметно) трансцентитално УИРУ

Работно (сметно) инцентитално УИРУ

Работно (сметно) центитално
УИРУ

(работен усвояван икореномически уницентит)

(работен усвояван икореномически трансцентит)

(работен усвояван икореномически инцентит)

(работен усвояван икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
УИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
УИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
УИРУ]

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално УИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
УИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално УИРУ

Творческо (ползваемо) центитално УИРУ

(творчески усвояван икореномически уницентит)

(творчески усвояван икореномически трансцентит)

(творчески усвояван икореномически инцентит)

(творчески усвояван икореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на УИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
УИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на УИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
УИРУ]

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) УИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
УИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
УИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
УИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
УИРУ

(изпълнителен
усвояван икореномически
субстантит)

(изпълнителен
усвояван икореномически уницентит)

(изпълнителен
усвояван икореномически трансцентит)

(изпълнителен
усвояван икореномически инцентит)

(изпълнителен
усвояван икореномически центит)

[външно състояние на
УИРУ]

[външно състояние на цялостната определеност на УИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на УИРУ]

[външно състояние на външната определеност на УИРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
УИРУ]

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
УИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
УИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
УИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално УИРУ

(съзидателен
усвояван икореномически уницентит)

(съзидателен
усвояван икореномически трансцентит)

(съзидателен
усвояван икореномически инцентит)

(съзидателен
усвояван икореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УИРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
УИРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на УИРУ]

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)

(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
УИРУ
(съзидателен
усвояван икореномически
субстантит)
[вътрешно състояние на
УИРУ]
(вид икореномическо съдържание)
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до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално УИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално УИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално УИРУ
УИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) УИРУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- усвояван икоре- усвояван икоре- усвояван икоре- усвояван икореномически уни- номически тран- номически инномически ценлен усвояван
центит)
сцентит)
центит)
тит)
икореномически субстантит) [цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно състояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние
на обща[цялостно съслостната опрената опредешната опреде- та определеност
тояние на
деленост
на
леност
на
леност на
на УИРУ]
УИРУ]
УИРУ]
УИРУ]
УИРУ]
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномина икореномина икореномифит)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
ческо явление)
зант)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаваното икореномическо участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИРУ – създавано икореномическо участие)
Уницентитално СИРУ

Трансцентитално СИРУ

Инцентитално
СИРУ

Центитално
СИРУ

(създаван икореномически
уницентит)

(създаван икореномически
трансцентит)

(създаван икореномически
инцентит)

(създаван икореномически
центит)

[цялостна определеност на
СИРУ]

[вътрешна определеност на
СИРУ]

[външна определеност на
СИРУ]

[общо понятие
за определност
на СИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно)
СИРУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
СИРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
СИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
СИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално СИРУ

(сътворителен
създаван икореномически
субстантит)

(сътворителен
създаван икореномически уницентит)

(сътворителен
създаван икореномически трансцентит)

(сътворителен
създаван икореномически инцентит)

(сътворителен
създаван икореномически центит)

[общо понятие
за състояние
на СИРУ]

[общо състояние на цялостната определеност на СИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
СИРУ]

[общо състояние на външната определеност
на СИРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
СИРУ]

(вид специфант
на икореноми-чески диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)

(вид специфант
на икореномически диспозант)

Създавано
икореномическо участие
(СИРУ)
(създаван икореномически
субстантит)

(вид икореномически специфант)
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до ИКОСОНОМИКА

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

Работно (сметно) СИРУ
(работен създаван икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на СИРУ]
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
СИРУ
(творчески
създаван икореномически
субстантит)
[творческо
външно състояние на СИРУ]
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално СИРУ

Работно (сметно) трансцентитално СИРУ

Работно (сметно) инцентитално СИРУ

Работно (сметно) центитално
СИРУ

(работен създаван икореномически уницентит)

(работен създаван икореномически трансцентит)

(работен създаван икореномически инцентит)

(работен създаван икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
СИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
СИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

Творческо (ползваемо) уницентитално СИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
СИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално СИРУ

Творческо (ползваемо) центитално СИРУ

(творчески създаван икореномически уницентит)

(творчески създаван икореномически трансцентит)

(творчески създаван икореномически инцентит)

(творчески създаван икореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на СИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
СИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
СИРУ]

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) СИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
СИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
СИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
СИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
СИРУ

(изпълнителен
създаван икореномически
субстантит)

(изпълнителен
създаван икореномически уницентит)

(изпълнителен
създаван икореномически трансцентит)

(изпълнителен
създаван икореномически инцентит)

(изпълнителен
създаван икореномически центит)

[външно състояние на

[външно състояние на цялостната определеност на СИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на СИРУ]

[външно състояние на външната определеност на СИРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
СИРУ]

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
СИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
СИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
СИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално СИРУ

(съзидателен
създаван икореномически уницентит)

(съзидателен
създаван икореномически трансцентит)

(съзидателен
създаван икореномически инцентит)

(съзидателен
създаван икореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
СИРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на СИРУ]

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)

СИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
СИРУ
(съзидателен
създаван икореномически
субстантит)
[вътрешно състояние на
СИРУ]
(вид икореномическо съдържание)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) СИРУ
(унисъзидателен създаван
икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
СИРУ]
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално СИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално СИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално СИРУ
СИРУ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
създаван икоре- създаван икоре- създаван икоре- създаван икореномически уни- номически тран- номически инномически ценцентит)
сцентит)
центит)
тит)
[цялостно състояние на ця-лостната определеност на
СИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
СИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
СИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на СИРУ]

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икореномическото участие са (1) сустатитно икореномическо
участие (същото като икореномически сустатит), (2) субстатно икореномическо участие (същото като икореномически субстат), (3) запасово икореномическо участие (същото като икореномически запас), (4) сустатантно икореномическо участие (същото като икореномически сустатант). Когато под
внимание едновременно се вземат ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото участие, посочени в табл. 4.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Субстатно ИРУ

Запасово ИРУ

Сустатантно
ИРУ

(икореномически сустатит)

(икореномически субстат)

(икореномически запас)

(икореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИРУ]

[вътрешно същество на
ИРУ]

[външно същество на
ИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРУ]

{икореномическа пригодност}

{сустатитна
икореномическа пригодност}

{субстатна
икореномическа пригодност}

{запасова икореномическа
пригодност}

{сустатантна
икореномическа пригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]
{икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
{икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИРУ

Работно (сметно) запасово
ИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРУ

(работен икореномически сустатит)

(работен икореномически субстат)

(работен икореномически запас)

(работен икореномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРУ]

{сустатитна
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРУ

(творчески икореномически
сустатит)

(творчески икореномически
субстат)

(творчески икореномически
запас)

(творчески икореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномичес-ка
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволеност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

[цялостно състо-яние на вътреш-ното
същество на
ИРУ]
{субстатна

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икореномическото участие, посочени в табл. 5.
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същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
реномически
икореномически икореномически
(икореномичес- икореномически
уницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество на цящество на вътщество на вънщество на общество на
лостната
опререшната
опредешната
опредещата
определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)
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Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)
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ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (ecorenomic participation (share)) (ки) –
във:
запасово икореномическо участие;
запасово инцентитално икореномическо участие;
запасово трансцентитално икореномическо участие;
запасово уницентитално икореномическо участие;
запасово центитално икореномическо участие;
изпълнително икореномическо участие;
изпълнително инцентитално икореномическо участие;
изпълнително трансцентитално икореномическо участие;
изпълнително уницентитално икореномическо участие;
изпълнително центитално икореномическо участие;
икореномическо участие;
инцентитално икореномическо участие;
работно икореномическо участие;
работно инцентитално икореномическо участие;
работно трансцентитално икореномическо участие;
работно уницентитално икореномическо участие;
работно центитално икореномическо участие;
субстатно икореномическо участие;
субстатно инцентитално икореномическо участие;
субстатно трансцентитално икореномическо участие;
субстатно уницентитално икореномическо участие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно центитално икореномическо участие;
сустатантно икореномическо участие;
сустатантно инцентитално икореномическо участие;
сустатантно трансцентитално икореномическо участие;
сустатантно уницентитално икореномическо участие;
сустатантно центитално икореномическо участие;
сустатитно икореномическо участие;
сустатитно инцентитално икореномическо участие;
сустатитно трансцентитално икореномическо участие;
сустатитно уницентитално икореномическо участие;
сустатитно центитално икореномическо участие;
съзидателно икореномическо участие;
съзидателно инцентитално икореномическо участие;
съзидателно трансцентитално икореномическо участие;
съзидателно уницентитално икореномическо участие;
съзидателно центитално икореномическо участие;
сътворително икореномическо участие;
сътворително инцентитално икореномическо участие;
сътворително трансцентитално икореномическо участие;
сътворително уницентитално икореномическо участие;
сътворително центитално икореномическо участие;
творческо икореномическо участие;
творческо инцентитално икореномическо участие;
творческо трансцентитално икореномическо участие;
творческо уницентитално икореномическо участие;
творческо центитално икореномическо участие;
трансцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно икореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо участие;
унисъзидателно центитално икореномическо участие;
уницентитално икореномическо участие;
центитално икореномическо участие;
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecorenomic phenocontent) –
вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОРЕНОМИЧЕСКО ФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ (ecorenomic phenocontent)
(ки) – във:
икореномическо феносъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
типично икореномическо феносъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент).
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЦЕНТИТАЛНО СУБТИУЧАСТИЕ (ecorenomic
centital subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
изпълнително центитално икореномическо субтиучастие;
работно центитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икореномическо субтиучастие;
творческо центитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (ecorenomic phenomenon) (*) – общо понятие за икономическо явление и икотехномическо явление, които са негови
разновидности (то е или икономическо явление, или икотехномическо явление, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); външна определеност (външно-представена определеност) на икореномическия предмет [или
още външна икореномическа определеност* (external ecorenomic determinancy)]; явление на икономическия предмет; непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност на икореномическия предмет и
наред с това – опосредствено изразяваща същностната икореномическа
определеност; една от двете разновидности на икореномическото проявление
(на икореномическата феноформа) и една от двете разновидности на
икореномическата феносубстанта (на икореномическия субсенс); едно от
понятията на икореномиката. Икореномическото явление е начинът на
изразяване (в т.ч. и на измерване) на икореномическата същност [или още
начин на икореномическо изразяване* (ecorenomic expression way)].
Икореномическата същност и икореномическото явление са категории на
определеността на икореномическия предмет* (determinancy of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази определеностт. Икореномическата същност се
снема в икореномическото явление: икореномическото явление е икореномическата същност в снет вид. Специфично за определеността на
икореномическото явление е, че в неговите граници (респ. в границите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------границите на икореномиката) има взаимозависимост между икономическото
явление и икотехномическото явление [те формират вид икореномически диспозат* (ecorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икореномическо явление към икореномическа същност]. Взаимните въздействия и взаимообусловеността помежду им образуват вид икореномическа област* (ecorenomic area) (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика и на граничната икотехномика
(вж. икономика и икотехномика). Вж. иконофомическа същина и икореномическо проявление.
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (ecorenomic phenomenon) (ки) – във:
икореномическо явление;
субстанциално икореномическо явление (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс);
суперстантивно икореномическо явление (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс);
типично икореномическо явление (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
формално икореномическо явление (вж. икореномическа същина и икореномическо проявление).
ИКОРЕНОМИЧНОСТЕН ДИСПОЗАТ (ecorenomic disposate) (ки) – във:
полезностен центитален икореномичностен диспозат (вж. полезностен
центитификатен икореномически диспозат);
стойностен центитален икореномичностен диспозат (вж. стойностен
центитификатен икореномически диспозат);
цендентиален икореномичностен диспозат (вж. цендентификатен икореномически диспозат);
центитален икореномичностен диспозат (вж. центитификатен икореномически диспозат).
ИКОРЕПРИНОМИКА* (ecoreprinomy) – вж. икореномика.
ИКОСОНОМИКА* (ecosonomy) (съкратено от икономичностна сономика)
(*) – стилизиран израз на понятието за икономическо-обусловена съвременна
формационна сфера, като нейна определяща подсистема (вж. определяща
икономическа система) е икономиката; съвременна формационна сфера, функционираща в условията на определящото въздействие на икономиката; една
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от основните форми на сономиката (на съвременната формационна сфера).
Тези форми се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на
поддържането (на субномиката), защото характерът на сономиката е определен от характера на поддържането като нейна социо-база. Затова според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни
форми на развитието на сономиката: (1) консономика (същото като консуномичностна сономика), (2) просономика (същото като прономичностна сономика), (3) икосономика (същото като икономичностна сономика), (4) екссономика (същото като ексномичностна сономика), (5) фисономика (същото като
финомичностна сономика). Мястото на просономиката в тях и във сономиката
като цяло е показано във фиг. 1 (вж. и стопанство).
1

(1) Консономика

2

(2) Просономика
(просономическа
консономика)

3
4

(3) Икосономика
(икосономическа
просономика)

5

(4) Екссономика
(екссономическа
икосономика)
(5) Фифорномика
(фисономическа
екссономика)

Фиг. 1. Икосономика (икосономическа сфера) (маркираните части) и
нейното място в структурата на сономическата сфера, представено
чрез покриващи се сегменти

Съставни части (подсистеми) на икосономиката са: (1) икономика (същото като икономическа субномика) (икономиката се надгражда над икотехномиката) (вж. субномика); (2) икотехномика (технологична сфера на икономиката; същото като икономичностна техномика, което е икономическо172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловена техномика или още икономическо-обусловена технологическа
сфера) (вж. техномика); (3) икосуперномика (същото като икономичностна
суперномика, което е икономическо-обусловена суперномика или още икономическо-обусловена супериална сфера) (вж. суперномика) (икосуперномиката се
надгражда над икономиката); (4) икосутеномика* (ecosutenomy) (технологичната сфера на икосуперномиката) (икосутеномиката се надгражда над
икотехномиката) (вж. сутеномика). Икосономиката е обединение на две триравнищни йерархически системи, взаимоотношенията в които са отношения
между определящо и решаващо (вж. определящо и решаващо в икономиката)
(фиг. 2). По специално, при икосономиката: (1) икотехномиката е определяща
по отношение на икосуномиката, а икосуномиката от своя страна е определяща по отношение на икосуперномиката; икосуперномиката е решаваща по отношение на икономиката, а икономиката от своя страна е решаваща по отношение на икотехномиката; (2) икотехномиката е определяща по отношение на
икосутеномикта, а икосутеномикта от своя страна е определяща по отношение
на икосуперномиката; икосуперномиката е решаваща по отношение на икосутеномиката, а икосутеномиката от своя страна е решаваща по отношение на
икотехномиката.

Икосоциономика

Икосотеномика

Икосономика

(социална сфера)

(технолог. сфера

(сономическа
сфера)

Икосуперноми-ка
(надстроеч сфера)

Икосутеномика
(надстроечна
технолог. сфера)

Икосуномика
(надстроечна
сономич. сфера)

Икосуномика

Икотехномика

Икореномика

(базова
сфера)

(базова технологическа сфера)

(базова сономическа сфера)

Фиг. 2. Структурни зависимости между съставните части на икосономиката (на
икономичностната сономика)

173

2168

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ
до ИКОСОНОМИКА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В тези рамки: (1) икореномиката (същото като икономичностна реномика, което е икономическо-обусловена реномика или още икономическообусловена възпроизводствена сфера) е подсистема на икосономиката, която
(подсистема) е обединение на икотехномиката и икономиката, т.е. на икономическо-обусловената технологическа сфера и икономическата сфера); (2)
икосоциономиката (същото като икономичностна социономика, което е икономическо-обусловена социономика или още икономическо-обусловена социална сфера) е подсистема на икосономиката, която (подсистема) е обединение на
икономиката и икосуперномиката, т.е. на икономическата сфера и икономическо-обусловената супериална сфера); (3) икосуномиката* (ecosunomy) (управляващата сфера или още начинът на управление) е подсистема на икосономиката, която (подсистема) йерархично обединява в себе си икосуперномиката и икосутеномиката; (4) икосотеномиката* (ecosotenomy) е подсистема на икосономиката, която (подсистема) йерархично обединява в себе си икотехномиката и икосутеномиката. Така че икосономиката е йерархично обединение на икореномиката и икосуномиката. В границите на икосономиката (1)
икономиката, икосуперномиката и икосоциономиката са субективностни
форми на хуманономиката, а (2) икотехномиката, икосутеномиката и икосотеномиката са обективностни форми на хуманономиката.
Икосономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от икосономиката се определя като икосоприномика*
(ecosoprinomy) (първична икосономика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми, същото е като неекссономическа икосономика), а развитата част от икосономиката се определя като икосодевеномика*
(ecosodevenomy) (развита икосономика, тъй като над нея има надградени
следващи исторически форми, същото е като екссономическа икосономика).
Вж. сономика.
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