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КАЗУС (casus) (кд) – във:
метод на казуса.
КАИНЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (cainextensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (cainextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КАЙНДЪЛБЪРГЪР, ЧАРЛЗ (Kindleberger, Charles) (1910) – американски
икономист с приноси за развитието на теорията на международната икономика (в межд.). Роден е в Ню Йорк. През 1932 г. получава бакалавърска степен в
Пенсилванския университет, а през 1934 г. – магистърска степен в Колумбийския университет. В същия университет той защитава докторат през 1937 г. Започва да преподава в Масачузетския технологичен институт преди войната.
Пак там Ч. Кайндълбъргър става професор през 1948 г., където остава до пенсионирането си през 1981 г. Преподава и в други престижни университети на
САЩ. Той е и гост-професор на “Мидълбъри колидж” във Върмонт. Работи за
Федералната резервна банка на Ню Йорк и Банката за международни разплащания в Базел. След Втората световна война ръководи отдела за Германия в
Държавния департамент на САЩ. През 1966 г. е вицепрезидент на Американската икономическа асоциация, от 1980 г. е неин изтъкнат член, а през 1984 г.
– неин президент. През 1978 г. получава наградата “Хармз” на Института за
световно стопанство в Кил (Германия). Носител е на почетни степени на различни европейски университети.
Основното направление на научните изследвания на Ч. Кайндълбъргър са
международните икономически отношения. Според него централните проблеми на международния икономикс (в межд.) са външната търговия, валутните
отношения и платежният баланс (в межд.). Известен е с това, че прави задълбочен анализ на условията на търговията (в межд.) като показател в
международната търговия (в межд.), с което създава ново направление в тази област. Разработва методи за уравновесяване на платежния баланс и за
описване на международния обмен. Той е автор на един от най-реномираните
учебници по “Международна икономика”, чието първо издание излиза през
1953 г. (Kindleberger, C. Intrnational Economics. Richard D. Irwin, 1953). Първата му книга е студията “Международно краткосрочно капиталово движение”,
която публикува още през 1937 г. (Kindleberger, C. International Short Term
Capital Movements. Columbia University Press, 1937). Други негови книги са
“Доларовият дефицит” (1950), “Условията на търговията” (1956), “Икономическо развитие” (1958). През 1981 г. Ч. Кайндълбъргър публикува книгата
“Международните пари: събрани есета” (Kindleberger, C. International Money:
A Collection of Essays. Allen & Unwin, 1981), в която събира различни свои статии и други публикации, представящи неговите виждания относно междуна2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------родните финанси през последните три десетилетия. Там той поддържа схващането, че световната финансова система представлява йерархическа структура, в която определена водеща страна трябва да се държи като “банка от последна инстанция”, т.е. като централен банкер (каквато функция има централната банка за отделната страна). Това осигурява глобална финансова стабилност, каквато роля например изпълняват САЩ през 50-те и 60-те години на
ХХ-ия век. Затова пък, когато тази роля беше застрашена през 70-те години,
това доведе до глобална финансова нестабилност.
Ч. Кайндълбъргър е автор и на интересни публикации в областта на стопанската история. Такива са: “Икономически растеж във Франция и Великобритания, 1851–1950” (Kindleberger, C. Economic Growth in France and Britain,
1851–1950. Harvard University Press, 1964); “Светът в депресия, 1929–1939”
(Kindleberger, C. The World in Depression, 1929–1939. Allen Lane, 1973); “Икономическият отговор: сравнително изследване на търговията, финансите и
растежа” (Kindleberger, C. Economic Response: Comparative Studu in Trade,
Finance and Growth. Harvard University Press, 1978); “Растежът в Европа след
войната и ролята на предлагането на работна сила” (Kindleberger, C. Europe's
Postwar Growth anr the Role of Labour Supply. Cambridge University Press, 1967).
КАЛДОР, Н. (Kaldor, N.) (кд) – във:
икономически критерий на Калдор, Н., и Хикс, Дж.;
Калдор, Никълъс;
компенсационен критерий за общественото благосъстояние на Калдор,
Н., и Хикс, Дж. (в микр.).
КАЛДОР, НИКЪЛЪС (Kaldor, Nicholas) (1908–1986) – английски икономист
с приноси в теорията за икономическия растеж. Роден е в Будапеща. През
1930 г. завършва Лондонското икономическо училище, където преподава от
1947 г. През периода 1943–1945 г. извършва изследователска дейност в Националния институт за икономически и социални проучвания на Великобритания. От 1947 г. е директор на научноизследователския и планов отдел на Икономическата комисия на Европа. Тук заедно с група експерти написва интересния доклад на Обединените нации “Национални и международни показатели за пълна заетост” (Nicholas, K. National and International Measures for Full
Employment. United Nations, 1949). През периода 1951–1955 г. е член на Кралската комисия по данъчното облагане на печалбата и доходите. От 1952 г. е доцент в Кембриджския университет, а от 1966 г. – професор. Н. Калдор е специ3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ален съветник на министъра на финансите на Великобритания по икономическите и социалните аспекти на данъчното облагане. Поддържа прилагането на
данък върху дългосрочния прираст на капитала и на данък върху т.нар. селективна заетост (selective employment). За държавни заслуги е удостоен през
1974 г. с титлата “пер на Англия”.
Научните разработки на Н. Калдор са в областта на икономиката на благосъстоянието (в микр.), теорията на капитала, икономическите цикли, икономическия растеж, данъчното облагане (в мdкр.) и паричната политика (в
мdкр.). Предлага използуването на т.нар. компенсационен принцип в теорията на икономиката на благосъстоянието (в микр.). Обосновава необходимостта от въвеждането на универсален данък върху разходите, който да замени останалите форми на данъчно облагане. Първоначално Н. Калдор е привърженик на кейнсианските идеи, като разработваната от него след Втората
световна война теория за икономическия растеж се опира върху кейнсианските
принципи. По-късно обаче се обявява против конкурентната теория за цените,
която е изградена върху теорията за пределната производителност на производдствените икономически фактори, и против теорията за разпределението,
която е изградена върху известния IS-LM-модел (в макр.) на Джон Хикс. Той
смята, че забавеният растеж и стагфлацията (в макр.) във Великобритания се
дължат на неспособността на правителството да поддържа равнището на необходимото агрегатно търсене специално на продукцията на преработващата
промишленост. В книгата си “Бичът на монетаризма” (Nicholas, K. The Scougre
of Monetarism. Oxford University Press, 1982) се обявява против антиинфлационната бюджетна политика (в макр.) на правителството на Маргарет Тачър и
предлага макроикономическата политика (в макр.) да се свежда до даването
на бюджетни стимули и провеждането на твърда политика на доходите и цените.
Други по-важни трудове на Н. Калдор са: “Есета върху икономическата
стабилност и растежа” (Nicholas, K. Essays on Economic Stability and Growth,
New York, 1960); “Есета върху стойността и разпределението” (Nicholas, K.
Essays on Value and Distribution, New York, 1960); “Натрупване на капитала и
икономически растеж”, 1961; “Есета върху икономическата политика”, 1964;
“Причини за бавния темп на растежа в Обединеното кралство”, 1966; “Конфликти в политическите цели”, 1971; “Събрани икономически есета” (Nicholas,
K. Collected Economic Essays. Duckworth, 1978).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАЛЕЦКИ, МИХАЛ (Kalecki, Michal) (1899–1970) – полски икономист и статистик, изтъкнат изследовател в областта на икономическата динамика. Учи в
Гданския политехнически институт. През периода 1929–1935 г. работи по
проблемите на националния доход в Института за изследване на стопанската
конюнктура и цените в Полша. През 1933 г. създава математически модели на
цикличността на капиталистическата икономика (т.нар. модели на М. Калецки), високо оценени от световната икономическа мисъл. През 1936 г. продължава образованието си в Швеция. По-късно М. Калецки извършва научни изследвания във Великобритания, където доразработва т.нар. теория на “билярдната маса” [“billiard table” theory] на Пол Самуелсън, отнасяща се до икономическия цикъл. Според тази теория повратни моменти в цикъла настъпват,
когато всички отверстия в стопанството (по подобие на отверстията в билярдната маса) са запълнени и в икономиката се индуцира обратен импулс (т.е.
икономиката извършва откат назад). От 1940 г. М. Калецки е сътрудник на Оксфордския институт по статистика. През периода 1946–1954 г. работи в икономическия отдел на секретариата на ООН. През 1957–1960 г. е председател на
Главната комисия за перспективно планиране на Полша. Работи по проблемите на икономическия растеж. Негови трудове са посветени на перспективното
планиране на темповете на растежа в социалистическото стопанство.
М. Калецки открива много от елементите на кейнсианската теория още
три години преди Дж. Кейнс. Своите идеи в тази област той публикува през
1935 г. на трудноразбираем математически език, което е пречка да бъде своевременно оценен по достойнство. Става известен, когато в края на 30-те и началото на 40-те години на XX-ия век излизат първите му книги на английски
език като “Есета по теория на икономическите колебания” (Kalecki, M. Essays
in the Theory of Economic Fluctuations. Allen & Unwin, Russel, 1939) и “Изследвания върху икономическата динамика” (Kalecki, M. Studies in Economic
Dinamics. Allen & Unwin, 1943). Макар че тогава кейнсианството вече има значителна преднина, икономическата мисъл отдава необходимото признание на
М. Калецки. Някои посткейнсианци като Дж. Робинсон например поставят М.
Калецки пред Дж. Кейнс като източник за доразвитието на икономическата
теория през 70-те и 80-те години на XX-ия век. Едно от значителните достижения на М. Калецки е че обединява икономическите цикли и икономическия
растеж в една обща постановка, като разкрива взаимодействието помежду
им. По такъв начин той създава кейнсиански модел на дългосрочен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------По-важни трудове на М. Калецки са: “Теория на икономическата динамика” (Kalecki, M. Theory of Economic Dinamics. Allen & Unwin, 1954); “Изследвания върху теорията на деловите цикли, 1933–1939” (Kalecki, M. Studies in
the Theory of Business Cycles, 1933–1939. Basil Blackweii, 1966); “Избрани студии върху динамиката на капиталистическата икономика” (Kalecki, M. Selected
Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy. Camb., 1971); “Избрани студии върху икономическия растеж при социалистическото и при смесеното
стопанство” (Kalecki, M. Selected Essays on the Economic Growth of the Socialist
and the Mixed Economy. Camb., 1972); Калецки, М. Проблемы оптимальной
струкутры потребления. – В: Экономика и математические методы. Том I. М.,
1965; “Очерк по теория на растежа на социалистическата икономика” (Kalecki,
M. Zaris teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Warszawa, 1968) (В превод на
руски: Калецкий, М. Очерк теории роста социалистической экономики. М.,
Прогресс, 1970).
КАН, Р. (R. Kahan) (кд) – във:
мултипликатор на Кан, Р. (в межд.) (същото като мултипликатор на заетостта (в макр.)).
КАНОНИЧНИ УРАВНЕНИЯ НА ХАМИЛТОН, У.* (Hamilton canonical
equations) в икономиката – вж. икономическа задача с принцип на максимума.
КАНОНИЧНО РАЗЛОЖЕНИЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС* (canonic decomposition on the stochastic /random/ economic process) –
разложение (декомпозиция) на даден случаен икономически процес Y(t) = y(t)
под формата на равенството
s

y (t ) = m(t ) + ∑ Ak H k (t ),
k =1

където m(t) е средното значение на случайния икономически процес, Ak – k-тата
съставяща некорелирана случайна икономическа величина с икономическата
дисперсия Dk = D(Ak) = σ A2k (k = 1, 2, ..., s), Hk(t) – неслучайната икономическа
функция на времето, представяща k-тия регулярен икономически компонент (k
= 1, 2, ..., s), s – броят на съставящите от снопа функции на случайния икономически процес. Вж. сингуларен икономически процес.
КАНТОРОВИЧ, Л. В. (Kantorovich, L. W.) (кд) – във:
Канторович, Леонид Виталиевич;
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------основна задача на производственото планиране на Канторович, Л. В.
(вж. обективно-обусловени оценки).
КАНТОРОВИЧ, ЛЕОНИД ВИТАЛИЕВИЧ (Kantorovich, Leonid Vitalievich)
(1912–1986) – руски математик и икономист със забележителни приноси в математическата икономика. Откривател е на метода на линейното програмиране. Роден е в Санкт Петербург. На десетгодишна възраст остава без баща.
През 1926 г., когато е само на 14 години, става студент в Ленинградския университет, където учи политическа икономия, математика и съвременна история. Завършва университета през 1930 г. и още същата година участвува в
Първия всесъюзен математически конгрес, на който представа своя завършена
математическа теория. През 1930 г. е назначен за преподавател в катедрата по
математика при Ленинградския университет. От 1934 г. е професор в същия
университет, а от 1935 г. е доктор на математическите науки. През 30-те години Л. В. Канторович извършва авангардни разработки в областта на математиката. Първите резултати от научните му изследвания се отнасят до теорията на
проективните множества. Работи в областта на теорията на функциите, функционалния анализ, приближените методи на анализа и тяхното приложение в
изчислителната математика и техника. Построява ефективни методи за решаване на операторни уравнения. Прилага резултатите от теоретичните си изследвания за решаването на икономически проблеми в развитието на неговата
страна.
През 1938 г. Л. Канторович е консултант в лабораторията на фабрика за
фурнир. С помощта на линейни функции той максимизира обемите на производството чрез оптимално разпределение на работата на оборудването и използуването на ресурсите при наличието на голям брой ограничения. По-късно той
препоръчва този метод да бъде прилаган и при други случаи, например за оптимално използване на посевните площи или на транспортните потоци. С това
(на примера на производството на фурнир) през 1939–1940 г. Л. В. Канторович
открива и полага началото на използването на придобилия по-късно световна
известност метод на линейното програмиране. В книгата си “Математически
методи за организация и планиране на производството” (Канторович, Л. В.
Математические методы организации и планирования производства. Ленинградский государственный университет, Ленинград, 1939) представя общите
принципи на линейното програмиране, изработва универсален метод за решаване на екстремални задачи с ограничения и посочва основните типове задачи,
към които са приложими методите на линейното програмиране. Л. В. Канторо7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вич доказва, че проблемите на оптимизирането на икономиката могат да се решат чрез прилагането на методите на линейното програмиране. Изследванията
на Л. В. Канторович в тази област способствуват за създаването и развитието на
теорията за оптималното управление, в т.ч. и на теорията на оптималното
икономическо управление, както и за изследването и практическото решаване на
въпросите на ценообразуването, рентата, ефективността на капиталните вложения, теорията на амортизацията и т.н. Поради политическата ограниченост на
съветската власт резултатите от изследванията на Л. В. Канторович в линейното програмиране останат неизвестни в чужбина и са повторени (независимо от
него) в края на 40-те години на ХХ-я век от американските учени Т. Купманс и
Дж. Данциг. Приоритетът на руската наука в разработването на основните
принципи на линейното програмиране понастоящем обаче има международно
признание.
През Втората световна война Л. В. Канторович е професор във Военноморската инженерна академия в Ленинград, където разработва своя труд “Върху
разместването на масите” (Канторович, Л. В. О перемещении масс. Ленинград,
1942). В него използва линейното програмиране при осигуряване на оптималното разпределение на производствените и потребителските фактори по време
на войната. През периода 1934–1960 г. (с прекъсване през 1941–1944 г.) Л. Канторович е професор в Ленинградския университет. От 1944 г. той е и старши
научен сътрудник и завеждащ отдела за приближени методи в Ленинградското
отделение на Математическия институт на Академията на науките на СССР.
Тук разработва нови математически методи за планиране на съветската икономика. За първи път Л. Канторович построява оптимални статистични и динамични модели на текущото и перспективното планиране и разработва принципно нов метод за създаването на система от икономически показатели. Установява важното значение на въведените от него обективно-обусловените оценки,
наричани още оптимални оценки. Те са елемент на линейното програмиране и
показват как се изменя значението на критерия за оптималност в една икономическа задача (икономическият оптимум), ако с единица се промени даден вид
ресурс. Затова изпълняват ролята на оптимална оценка на този ресурс и представляват мярка за неговата дефицитност (оскъдност) и мярка на въздействието
(влиянието) на ресурсното ограничение върху оптималното значение на оптимизираната икономическа величина (например на производството). През 1959–
1960 г. Л. В. Канторович публикува най-известния си труд “Икономически изчисления на най-доброто използване на ресурсите” (Канторович, Л. В. Экономический расчет наилучшего использования рессурсов. Издательство Акаде8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мии наук СССР, М., 1960). В него той излага същността и приложимостта на
обективно-обусловените оценки и препоръчва използуването на фиктивните
(заслонените) цени и на лихвения процент при разполагането на ресурсите и
при планирането на капиталните вложения.
От 1958 г. Л. В. Канторович е член-кореспондент на АН на СССР, а от
1964 г. – академик. През периода 1960-1971 г. работи като заместник-директор
и директор на отдела за икономико-математически методи на Института по математика на Новосибирското отделение на АН на СССР. От 1971 г. завежда
проблемна лаборатория на Института за управление на народното стопанство
при Държавния комитет за наука и техника на СССР. От 1975 г. е директор на
Института за системни проучвания на АН на СССР. Л. В. Канторович е член на
Американската академия за хуманитарни и естествени науки. През 1975 г. съвместно с Т. Купманс получава Нобеловата мемореална награда за икономически науки за “принос в теорията за оптимално разпределение на ресурсите”.
Други по-важни трудове на Л. В. Канторович са: “По-нататъшно развитие
на математическите методи и перспективи за тяхното прилагане в планирането
и икономиката” (Канторович, Л. В. Дальнейшее развитие математических методов и перспективы их приминения в планировании и экономике. – В: Приминение математики в экономических исследованиях, т. 1. Соцэкгиз, М., 1959);
“Оптимални модели на перспективното планиране” (Канторович, Л. В., Макарев, В. Л. Оптимальные модели перспективного планирования. – В: Приминение математики в экономических исследованиях, т. 3. Соцэкгиз, М., 1965); “Оптимални решения в икономиката (Канторович, Л. В., Горстко, А. Б. Оптимальные решения в экономике. М., 1972); “Проблеми на народностопанския
критерий за оптималност” (Канторович, Л. В. Проблемы народнохозяственного критерия оптимальности. М., 1982).
КАПАН (trap) (кд) – във:
инвестиционен капан на Кейнс, Дж. (в макр.) (вж. ликвиден капан на
Дж. Кейнс при цикличен подем (в макр.));
капан на бедността (в макр.));
капан на безработицата (в макр.));
ликвиден капан (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при цикличен подем (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при циклична депресия (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПАН НА БЕДНОСТТА (poverty trap) (в макр.) – той се появява, когато
при преминаване на лица от бедните слоеве на населението от състояние на
безработица (в макр.) към състояние на заетост (в макр.) разликата между
нетното възнаграждение (след приспадането на данъка) и обезщетението за
безработица е много малка величина. Тази разлика е мярката на капана на
бедността и принуждава бедния да не си търси работа (да не предлага труд) и
да се задоволява само със социалната помощ.
КАПАН НА БЕЗРАБОТИЦАТА (unemployment trap) (в макр.) – положение,
при които безработните (в макр.) имат интерес да останат такива, тъй като
получаваните от тях социални помощи за безработица (в макр.) представляват
около 60-70 % от тяхната нетна работна заплата.
КАПАН НА КЕЙНС, ДЖ. (Keynes trap) (ки) – във:
инвестиционен капан на Кейнс, Дж. (в макр.) (вж. ликвиден капан на
Дж. Кейнс при цикличен подем (в макр.));
ликвиден капан на Кейнс, Дж. (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при цикличен подем (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при циклична депресия (в макр.).
КАПАЦИТЕТ (capacity) (ки) – във:
излишен капацитет на фирмата (в микр.);
излишен капацитет при монополистичната конкуренция (в микр.);
малък капацитет на фирмата (в микр.);
максимално-оптимален капацитет на фирмата (в микр.) (същото като
широк капацитет на фирмата (в микр.));
минимално-оптимален капацитет на фирмата (същото като малък
капацитет на фирмата (в микр.));
непланиран капацитет на фирмата (в микр.) (същото като излишен капацитет на фирмата (в микр.));
планиран резервен капацитет на фирмата (в микр.);
резервен капацитет на фирмата (в микр.);
широк капацитет на фирмата (в микр.).
КАПАЦИТЕТ НА ФИРМАТА (firm capacity) (ки) – във:
излишен капацитет на фирмата (в микр.);
малък капацитет на фирмата (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------максимално-оптимален капацитет на фирмата (в микр.) (същото като
широк капацитет на фирмата (в микр.));
минимално-оптимален капацитет на фирмата (същото като малък
капацитет на фирмата (в микр.));
непланиран капацитет на фирмата (в микр.) (същото като излишен капацитет на фирмата (в микр.));
планиран резервен капацитет на фирмата (в микр.);
резервен капацитет на фирмата (в микр.);
широк капацитет на фирмата (в микр.).
КАПАЦИТЕТ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНАТА КОНКУРЕНЦИЯ (capacity
in monopolistic competition) (ки) – във:
излишен капацитет при монополистичната конкуренция (в микр.);
КАПИТАЛ (capital), поддържащ капитал, (*) – съвкупност от интегрални
(акумулирани) блага, която се конституира и функционира с цел да осигурява
прираст на богатството във възпроизводствената дейност на хората (вж. блага
и интегрални икономически блага). Явление, което възниква в поддържащата
сфера с възникването на стопанството (последното като една от основните
форми на поддържането), но като термин се появява много по-късно. Капиталът при капитализма е само една от многото частни форми на капитала и тяхното смислово отъждествяване е неоснователно. Като понятие капиталът е категория на възпроизводството (в частност – на стопанското възпроизводство). В производството като фаза на възпроизводството той е такава съвкупност
от интегрални производителни блага (от интегрални производителни запаси)
(вж. акумулативно-стратифицирана икономика и акумулативно-стратифицирана икономическа система), която (съвкупност) се конституира с цел да
осигурява нарастване (разширяване) на производствената дейност на хората.
Изпълнява ролата на интегрален производстен фактор, но не и на производствен фактор изобщо. В останалите фази на възпроизводството – размяната, финансовата размяна, разпределението и потреблението, капиталът приема специфична определеност. Негови базови исторически и поддържащи разновидности са стопанският капитал (protoeconomic capital), икономическият
капитал, пазарно-икономическият капитал (marketly-economic capital) и
финансово-пазарно-икономическият капитал (financially-marketly-economic
capital). По-подробно относно капитала вж. икономически капитал и икономически блага.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТАЛ (capital) (в икон.) – употребявано в литературата съставно понятие
за капитал, което обхваща наличния капитал (capital stock) (в икон.) [вж. наличен капитал (в микр.)], капиталовите услуги (capital servicec) (в икон.) [вж.
капиталови услуги (в микр.)] и заемния капитал (borrowed capital) (в икон.).
Неоснователно от него често се изключва човешкият капитал (който притежава всички белези на капитала) и неоснователно се включват капиталовите
услуги (които не са интегрален производствен икономически фактор) (вж.
икономически капитал и производствени икономичеки фактори). В някои източници (също неоснователно) той се отъждествява с богатството въобще
или пък само с паричния капитал (monetary capital). Карл Маркс разглежда
капитала като самонарастваща стойност (резултат от натрупването във възпроизводството на присвоената от работниците принадена стойност) и като инструмент за експлоатиране на труда при капитализма. Разновидности на капитала (в икон.) са капиталът (в микр.) и капиталът (в макр.).
КАПИТАЛ (capital) (кд) – във:
амортизация на капитала (в макр.);
банков капитал (в макр.);
брутни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
експлицитна цена на капитала (в микр.);
заемен капитал (в макр.);
икономически капитал;
имплицитна цена на капитала (в микр.);
инвестиции в човешки капитал (в микр.);
капитал;
капитал (в икон.);
коефициент на еластичността на заместването на капитала с труд (в
микр.);
коефициент на еластичността на заместването на труда с капитал (в
микр.);
крива на нетния отлив на капитал по баланса на капиталовите операции
в реално изражение (в межд.);
крива на нетния приток на капитал в реално изражение (в межд.) (същото като крива на нетното предлагане на капитал в реално изражение по баланса на капиталовите операции (в межд.));
крива на нетното предлагане на капитал в реално изражение по баланса
на капиталовите операции (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макроикономическа пределна производителност на капитала (в макр.);
Марксова теория за кръгооборота на паричния капитал (в маркс.);
международна подвижност на капитала (в межд.);
наличен капитал (в микр.);
намаляваща възвръщаемост на капитала (в микр.);
нетен отлив на капитал (в межд.);
нетен отлив на капитал по баланса на капиталовите операции в реално
изражение (в межд.);
нетен приток на капитал (в межд.);
нетен приток на капитал в реално изражение (в межд.) (същото като
нетно предлагане на капитал в реално изражение по баланса на капиталовите операции (в межд.));
нетни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
нетно предлагане на капитал в реално изражение по баланса на капиталовите операции (в межд.);
норма на пределната възвръщаемост на капитала (в микр.);
обезценка на капитала (в макр.);
оборотен /циркулиращ/ трудов факторен икономически капитал (вж.
трудови производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ факторен икономически капитал (вж. производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ физически факторен икономически капитал
(вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен капитал (в макр.);
оптимална норма на пределната възвръщаемост на капитала (в микр.);
оптимално количество на наличния капитал (в микр.);
основен /фиксиран/ трудов факторен икономически капитал (вж.
трудови производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ факторен икономически капитал (вж. производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ физически факторен икономически капитал (вж.
физически производствени икономически фактори);
основен капитал (в макр.);
отлив на капитал (в межд.);
перфектна международна подвижност на капитала (в межд.) (същото
като пълна международна подвижност на капитала (в межд.));
поддържащ капитал;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянна възвръщаемост на капитала (в микр.);
пределен покупен разход за наличения капитал (в микр.);
пределен приход от наличния капитал (в микр.);
пределен продукт на наличния капитал (в микр.);
пределен разход на капитал (в микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на капитала с труд (в
микр.);
пределна норма на еквивалентното заместване на труда с капитал (в
микр.);
приток на капитал (в межд.);
продуктова линия на трудоосигуреността на капитала (в межд.);
производно търсене на основен капитал (в макр.);
пълна международна подвижност на капитала (в межд.);
реален капитал (в микр.);
среден разход на капитал (в микр.);
стойност на пределния продукт на наличния капитал (в микр.);
трудов факторен икономически капитал (вж. трудови производствени
икономически фактори);
трудовъоръженост на капитала (в микр.);
увеличаваща се възвръщаемост на капитала (в микр.);
факторен икономически капитал (вж. производствени икономически
фактори);
физически факторен икономически капитал (вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран трудов факторен икономически капитал (вж. трудови производствени икономически фактори);
фиксиран факторен икономически капитал (вж. производствени икономически фактори);
фиксиран физически факторен икономически капитал (вж. физически
производствени икономически фактори);
финансов капитал (в микр.);
циркулиращ трудов факторен икономически капитал (вж. трудови
производствени икономически фактори);
циркулиращ факторен икономически капитал (вж. производствени
икономически фактори.);
циркулиращ физически факторен икономически капитал (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------човешки капитал (в микр.).
КАПИТАЛИСТИЧЕСКО СТОКОВО ПРОИЗВОДСТВО (capitalist commodity production) – вж. поддържане.
КАПИТАЛОВ БАЛАНС (capital account balance) (в межд.) – същото като баланс на капиталовите операции (в межд.).
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ (capital budget) (в макр.) – държавен бюджет (в
макр.), който формира разходите си от: постъпления от продажба на държавна
собственост; данъци от частния капитал; амортизационни отчисления, които
понякога се представят като разход на текущия бюджет; ползвани заеми; чужди помощи, други. Разходите на капиталовия бюджет финансират основно
придобиването на новосъздадени активи (имущества).
КАПИТАЛОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (capital economic factor) (ки) –
във:
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);
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);
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);
капиталов производствен икономически фактор (същото като интегрален
производствен икономически фактор; вж. и производствени икономически
фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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);
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);
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 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);
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);
текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фиксиран капиталов трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
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).
КАПИТАЛОВ ПАЗАР (capital market) (в икон.) – един от видовете факторови пазари (в икон.), който обхваща търсеното, предлагането и покупкопродажбата на капитал. Негови разновидности са пазарът на капиталовите
блага (capital good market) (в икон.) [същото като инвестиционен пазар
(investment market) (в икон.)], пазарът на капиталовите услуги (capital
services market) (в икон.) и пазарът на заемния капитал (borrowed capital
market) (в икон.) [същото като пазар заемните фондове (borrowed funds market) (в икон.)]. Наред с това, пазарът на капиталовите блага (в икон.) и пазарът
на капиталовите услуги (в икон.) принадлежат към (са части от) продуктовия
пазар (в икон.), а пазарът на заемния капитал (в икон.) принадлежи (е част от)
– към финансовия пазар (financial market) (в икон.). Ако е посочен само изразът “капиталов пазар”, той се идентифицира със съответната му разновидност
според контеста. Според ингредиентната икономическа равнищност (според
системното равнище) капиталовият пазар са подразделя на микроикономически
капиталов пазар (в макр.) [същото като капиталов пазар (в макр.)] и макроикономически капиталов пазар (в макр.) [същото като капиталов пазар (в
макр.)].
КАПИТАЛОВ ПАЗАР (capital market) (в макр.), макроикономически капиталов пазар (в макр.), – капиталов пазар (в икон.), който обхваща търсенето,
предлагането и покупко-продажбата на капитала в неговата общност на макроравнище и е предмет на изследване от макроикономиката. Той е макроикономическо обобщение на микроикономически капиталов пазар (в микр.). Негови разновидности са пазарът на капиталовите блага (capital good) (в
макр.) [същото като инвестиционен пазар (investment market) (в макр.)], пазарът на капиталовите услуги (capital services market) (в макр.) и пазарът на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------заемния капитал (borrowed capital market) (в макр.) [същото като пазар заемните фондове (borrowed funds market) (в макр.)]. Наред с това, пазарът на капиталовите блага (в макр.) и пазарът на капиталовите услуги (в макр.) принадлежат към (са части от) продуктовия пазар (в макр.), а пазарът на заемния
капитал (в макр.) принадлежи (е част от) – към финансовия пазар (в макр.).
Ако е посочен само изразът “капиталов пазар (в макр.)”, той се идентифицира
със съответната му разновидност според контеста.
КАПИТАЛОВ ПАЗАР (capital market) (в макр.) (във финансовата сфера) –
пазар на дългосрочните (за една и за повече от една година) кредитни фондове
или още на дългосрочните дългови инструменти. Същото като фондов пазар (в
макр.) и като пазар на заемните фондове (в макр.). Той е вид финансов пазар
(в макр.). Негов обект са дългосрочните пари (в макр.). От институционална
гледна точка капиталовият пазар може да се разглежда още като система от
финансови институции, които търгуват с дългосрочни ценни книги (в макр.).
Разграничават се първичен капиталов пазар (в макр.) и вторичен капиталов
пазар (в макр.).
КАПИТАЛОВ ПАЗАР (capital market) (в микр.), микроикономически капиталов пазар (в микр.), – капиталов пазар (в икон.), който обхваща търсенето,
предлагането и покупко-продажбата на капитала в микроикономиката (на
микроикономическо равнище) и е предмет на изследване от микроикономиката. Тя анализира участието на отделните икономически единици (в т.ч. и фирми) на тези пазари и оптимизирането на тяхното поведение от гледна точка на
функционирането на капитала на микроикономическо равнище. Негови разновидности са пазарът на капиталовите блага (в микр.) [същото като инвестиционен пазар (в микр.)], пазарът на капиталовите услуги (в микр.) и пазарът на заемния капитал (borrowed capital market) (в микр.) [същото като пазар заемните фондове (borrowed funds market) (в микр.)]. Наред с това, пазарът на капиталовите блага (в микр.) и пазарът на капиталовите услуги (в
микр.) принадлежат към (са части от) продуктовия пазар (в микр.), а пазарът
на заемния капитал (в микр.) принадлежи (е част от) – към финансовия пазар
(financial market) (в микр.). Ако е посочен само изразът “капиталов пазар (в
микр.)”, той се идентифицира със съответната му разновидност според контеста.
КАПИТАЛОВ ПАЗАР (capital market) (ки) – във:
вторичен капиталов пазар (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инструменти на капиталовия пазар (в макр.);
капиталов пазар (в икон.);
капиталов пазар (в макр.);
капиталов пазар (в макр.) (във финансовата сфера);
капиталов пазар (в микр.);
класически капиталов пазар (в макр.);
макроикономически капиталов пазар (в макр.) (същото като капиталов
пазар (в макр.));
микроикономически капиталов пазар (в микр.) (същото като капиталов
пазар (в микр.));
пълна интеграция на капиталовия пазар (в межд.);
първичен капиталов пазар (в макр.).
КАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (capital
production economic factor) – същото като интегрален производствен икономически фактор (вж. и производствени икономически фактори.).
КАПИТАЛОВ ПРИРАСТ (capital gain) (ки) – във:
норма на очаквания капиталов прираст (в макр.);
очакван капиталов прираст (в макр.).
КАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (capital
production economic factor) (ки) – във:
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);
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);
извлечен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
капиталов производствен икономически фактор (същото като интегрален
производствен икономически фактор; вж. и 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);
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);
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 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);
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);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
текущо-капиталов 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);
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).
КАПИТАЛОВ РАЗХОД (capital consumption) (в макр.) – парично изражение
на обобщено на макроикономическо равнище изхабяване на основния капитал
(в макр.), представено от амортизацията (в макр.); същото като инвестиционен разход (в макр.) или като капиталова издръжка (capital spending) (в
макр.). Ако не е посочено друго, под този израз се подразбира независимият
капиталов разход (в макр.).
КАПИТАЛОВ РАЗХОД (capital spending) (в микр.) – същото като инвестиционен разход (в микр.).
КАПИТАЛОВ РАЗХОД (capital spending) (ки) – във:
капиталов разход (в макр.);
капиталов разход (в микр.);
независим капиталов разход (в макр.).
КАПИТАЛОВ СПЕЦИФИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (capital specific production economic factor) – същото като интегрален специфичен производствен икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (capital labour production economic factor) – вж. трудови производствени
икономически фактори.
КАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (capital labour production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови
производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
циркулиращ капиталов трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори).
КАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (capital physical production economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
КАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (capital physical production economic factor) (ки) – във:
амортизационен текущо-капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
оборотен /циркулиращ/ капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
основен /фиксиран/ капиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
текущо-капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
фиксиран капиталов физически производствен икономически фактор
(вж. физически производствени икономически фактори);
циркулиращ капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
КАПИТАЛОВА ИЗДРЪЖКА (capital spending) (ки) – във:
крива на капиталовата издръжка (в макр.) (същото като крива на инвестиционния разход (в макр.));
крива на капиталовата издръжка (в микр.) (същото като крива на инвестиционния разход (в микр.));
крива на независимата капиталова издръжка (в макр.) (същото като крива на независимия инвестиционен разход (в макр.)).
КАПИТАЛОВА ИКОНОМИКА (capital economy), фондова икономика, (*)
– икономика, основана и интерпретирана чрез функционирането на икономическия капитал (последното като като обобщаващо понятие за възпроизводствени икономически запаси) в интегралната икономика (вж. акумулативностратифицирана икономика). Същото като интегрална икономика. Явление,
което може да се отнесе за целия период на съществуване на стопанството (в
качеството му на исторически втори възпроизводствен обхват на поддържането), макар че като понятие възниква значително по-късно и обичайно се
свързва с капитализма. Вж. капитал.
КАПИТАЛОВА ОПЕРАЦИЯ (capital transaction) (в межд.) – вж. капиталови
операции (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТАЛОВА ОПЕРАЦИЯ (capital transaction) (ки) – във:
активна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
активна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
активно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото
като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
антинеутрален баланс на капиталовите операции (в межд.);
баланс на дългосрочните капиталови операции (в межд.);
баланс на капиталовите операции (в межд.);
баланс на краткосрочните капиталови операции (в межд.);
валутна конвертируемост за капиталови операции (в межд.);
дефицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
дефицитно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
дългосрочни капиталови операции (в межд.);
капиталова операция (в межд.) (вж. капиталови операции (в межд.));
краткосрочни капиталови операции (в межд.);
ненулево салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
неутрален баланс на капиталовите операции (в межд.);
нулево салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
отрицателен баланс на капиталовите операции (в межд.);
отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
пасивна операция по баланса на дългосрочните капиталови операции (в
межд.);
пасивна операция по баланса на краткосрочните капиталови операции (в
межд.);
пасивно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото
като отрицателно салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
положителен баланс на капиталовите операции (в межд.);
положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.);
суфицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
суфицитно салдо на баланса на капиталовите операции (същото като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТАЛОВА СМЕТКА (capital account) (в межд.) – същото като баланс на
капиталовите операции (в межд.).
КАПИТАЛОВА УСЛУГА (capital service) (в микр.) – поток от икономически
услуги в микроикономиката, които са произведени с помощта (чрез производителното прилагане) на капиталовите блага (в микр.) [респ. на наличния капитал (в микр.)], които икономическата единица (в т.ч. и фирмата) притежава
или които са наети от нея. Когато икономическата единица произвежда поток
от услуги, създадени с помощта на наети капиталови блага (на нает наличен
капитал), напр. с помощта на наети машини, произведените с тяхна помощ услуги се интерпретират като капиталови услуги, купени от фирмата в лицето на
наемането на капиталовите блага. Същият поход се прилага и към собствения
наличен капитал, все едно че създадените с негова помощ услуги са наети. Това е така, защото фирмата разполага с алтернативната възможност вместо да
инвестира в наличен капитал, да заеме капитала другиму, от което да получава
доход.
КАПИТАЛОВА УСЛУГА (capital service) (ки) – във:
експлицитна цена на капиталовата услуга (в микр.);
имплицитна цена на капиталовата услуга (в микр.);
наемна цена на капиталовата услуга (в микр.) (същото като рентна цена
на капиталовата услуга (в микр.));
капиталова услуга (в микр.);
оптимален пределен покупен разход за капиталовата услуга (в микр.);
оптимален пределен приход от капиталовата услуга (в микр.);
пазар на капиталовите услуги (в микр.);
пределен покупен разход за капиталовата услуга (в микр.);
пределен приход от капиталовата услуга (в микр.);
пределен продукт на капиталовата услуга (в микр.);
рентна цена на капиталовата услуга (в микр.);
стойност на пределния продукт на капиталовата услуга (в микр.).
КАПИТАЛОВИ БЛАГА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (recovery capital goods) (в
макр.) – обобщени на макроикономическо равнище завършени крайни капиталови блага [като част от съвкупното търсене на крайния продукт (в макр.)],
които се използуват за заместване (за възстановяване) в същите размери на напълно изхабен основен капитал (в макр.) в производството на продукта. На
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------народностопанско равнище са равни на годишния размер на амортизацията (в
макр.), респ. на инвестициите за възстановяване (в макр.).
КАПИТАЛОВИ БЛАГА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ (broadening capital goods) (в
макр.) – обобщени на макроикономическо равнище завършени крайни капиталови блага [като част от съвкупното търсене на крайния продукт (в макр.); вж.
съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.)], които се използуват за
разширяване на основния капитал (в макр.) в производството на продукта.
Представляват разлика между брутните капиталови блага (в макр.) и капиталовите блага за възстановяване (в макр.).
КАПИТАЛОВИ ОПЕРАЦИИ (capital transactions) (в межд.) – операции по
платежния баланс (в межд.) на дадена страна, които включват международните сделки (операции) по покупко-продажбата на финансови активи (в
микр.) и отпускането на международни кредити и заеми. Отразяват се в баланса на капиталовите операции (в межд.) [същото като капиталов баланс (в
межд.)], който е подсистема на платежния баланс (в межд.).
КАПИТАЛОВО БЛАГО (capital good) (в микр.), инвестиционно благо (в
микр.), – непосредствена конкретна форма на съществуване за определено
време на наличния капитал (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на
фирмата) (респ. на икономическите единици) в микроикономиката в качеството му на производствен икономически фактор. Капиталови блага са сградите,
машините, съоръженията, запасите, полуфабрикатите. Всички те са икономически продукти [създадени от различните икономически единици (в т.ч. и
фирми), включително и от собствената], които са предназначени за производително използуване (т.е. се връщат обратно в производството). Капиталовото
благо (в микр.) се продава и купува на пазара на капиталовите блага (в
микр.). Формираната на него цена на отделното капиталово благо е покупната
цена на капиталовото благо (в микр.).
КАПИТАЛОВО БЛАГО (capital good) (ки) – във:
брутни капиталови блага (в макр.);
капиталови блага за възстановяване (в макр.);
капиталови блага за разширяване (в макр.);
капиталово благо (в микр.);
осъвременена стойност на капиталовите блага (в макр.) (същото като
осъвременена стойност на инвестициите (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------осъвременена стойност на капиталовото благо (в микр.) (същото като
осъвременена стойност на инвестицията (в микр.));
осъвременена стойност на независимите капиталови блага (в макр.)
(същото като осъвременена стойност на независимите инвестиции (в макр.));
пазар на капиталовите блага (в микр.);
покупна цена на капиталовото благо (в микр.).
КАПИТАЛОВО ОБРЪЩЕНИЕ (capital circulation) (в макр.) – множество от
движения на икономическите капитали в посока от техните продавачи към
техните купувачи в процеса на икономическата размяна; една от двете градивни съставки на капиталово-паричното обръщение (в макр.) [наред с паричното обръщение (в макр.), което опосредства продуктовото обръщение]. То е
съставна част на стоковото обръщение (в макр.).
КАПИТАЛОВО ОБРЪЩЕНИЕ (capital circulation) (ки) – във:
капиталово обръщение (в макр.);
капиталово-парично обръщение (в макр.).
КАПИТАЛОВО ПРЕДЛАГАНЕ (capital supply) (ки) – във:
ефект на дохода от нарастването на лихвения процент върху капиталовото предлагане (в микр.);
ефект на заместването от нарастването на лихвения процент върху капиталовото предлагане (в микр.);
ефект на превключването в капиталовото предлагане (в микр.);
обратно огъната крива на капиталовото предлагане (в микр.);
отделна крива на капиталовото предлагане (в микр.);
пазарна крива на капиталовото предлагане (в микр.);
пълен ефект от нарастването на лихвения процент върху капиталовото
предлагане (в микр.).
КАПИТАЛОВО ТЪРСЕНЕ (capital demand) (ки) – във:
отделна крива на капиталовото търсене (в микр.);
пазарна крива на капиталовото търсене (в микр.).
КАПИТАЛОВО ФИНАНСИРАНЕ (capital finance) (в макр.) – разновидност
на прякото финансиране (в макр.), при която предприемачът (фирмата) получава необходимите му инвестиции (в макр.) срещу предоставяне на правото на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дялово участие в собствеността върху фирмата – – например чрез емисия на
обикновени акции (в макр.).
КАПИТАЛОВЪОРЪЖЕНОСТ НА ТРУДА (capital-labour ratio) (в микр.) –
немного точно означение (в литературата) на понятието за производствена
трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор.
КАПИТАЛОВОЕКСТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (capital-extensive two-product economic growth) (в макр.), капиталовообусловен трудовонебалансиран двупродуктов икономически растеж (в
межд.), – икономически растеж в дадена страна, при който на макроикономическо равнище капиталоосигуреността на труда нараства, като това се идентифицира чрез конкретни значения на производството на два хомогенни икономически продукти (в специфично изражение и всеки един от които има собствена измерителна единица), които изчерпват обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
КАПИТАЛОВОЕКСТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (capital-extensive two-product economic growth) (ки) – във:
капиталовоекстензивния двупродуктов икономически растеж (в макр.);
област на капиталовоекстензивния двупродуктов икономически растеж
и на капиталовоинтензивния продукт (в макр.).
КАПИТАЛОВОЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (capitalextensive economic growth) (ки) – във:
капиталовоекстензивния двупродуктов икономически растеж (в макр.);
област на капиталовоекстензивния двупродуктов икономически растеж
и на капиталоинтензивния продукт (в макр.).
КАПИТАЛОВОИНТЕНЗИВЕН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ (capital-intensive two-product economic growth) (в межд.) – интензивен двупродуктов икономически растеж (в макр.), при който макроикономическата пределна норма на еквивалентното заместване на ресурсите нараства,
като това се идентифицира чрез конкретни значения на производството на два
хомогенни икономически продукти (в специфично изражение и всеки един от
които има собствена измерителна единица), които изчерпват обема на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТАЛОВОИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (capitalintensive economic growth) (ки) – във:
капиталовоинтензивен двупродуктов икономически растеж (в межд.);
капиталовоинтензивен икономически растеж (в межд.).
КАПИТАЛОВОИНТЕНЗИВЕН ПРОДУКТ (capital-intensive product) (ки) –
във:
област на капиталовоекстензивния двупродуктов икономически растеж
и на капиталовоинтензивния продукт (в макр.).
КАПИТАЛОНАДАРЕНА ДЪРЖАВА (capital-endowed country) (в межд.) –
страна, при която съотношението между разполагаемия капитал и разполагаемия труд е по-голямо от аналогичното съотношение в друга страна.
КАПИТАЛОВОНЕБАЛАНСИРАН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (capital-disbalanced two-product economic growth) (ки) – във:
трудовообусловен капиталовонебалансиран двупродуктов икономически
растеж (в макр.) (същото като трудовоекстензивен двуфакторен икономически растеж (в макр.)).
КАПИТАЛОВООБУСЛОВЕН ТРУДОВОНЕБАЛАНСИРАН ДВУПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (capital-induced labour-disbalanced
two-product economic growth) (в макр.) – същото като капиталовоекстензивен
двупродуктов икономически растеж (в межд.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ОБЩИЯ
ПРОДУКТ* (capitally-conditional short-run total product curve) (в микр.) – не
много точно означение (в литературата) на понятието за физическо-обусловена
краткосрочна крива на общия продукт (в микр.); крива, която изобразява зависимостта между обема на общия продукт на капитала (в микр.) и обема на
капитала като променлив производствен икономически фактор при постоянно
равнище на останалите производствени фактори. Същото като крива на общия
продукт на капитала (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРАТКОСРОЧНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ* (capitally-conditional short-run marginal product curve) (в
микр.) – не много точно означение (в литературата) на понятието за физическо-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в микр.); крива, която изобразява зависимостта между равнището на пределния продукт на капи29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тала и обема на капитала като променлив производствен икономически фактор при постоянно равнище на останалите производствени фактори. Същото
като крива на пределния продукт на капитала (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА
КРАТКОСРОЧНА
КРИВА
НА
СРЕДНИЯ ПРОДУКТ* (capitally-conditional short-run average product curve) (в
микр.) – не много точно означение на понятието за физическо-обусловена
краткосрочна крива на средниа продукт (в микр.); крива, която изобразява зависимостта между равнището на средния продукт на капитала (в микр.) и
обема на капитала като променлив производствен икономически фактор при
постоянно равнище на останалите производствени фактори. Същото като крива на средния продукт на капитала (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРАТКОСРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА
ФУНКЦИЯ* (capitally-conditional short-run production function) (в микр.) – не
много точно означение (в литературата) на понятието за физическо-обусловена
краткосрочна производствена функция (в микр.); математическа форма на зависимостта между обема на общия продукт (в микр.) [тук като общ продукт на
капитала] и обема на капитала като променлив производствен икономически
фактор при постоянно равнище на останалите производствени фактори. Същото като функция на общия продукт на капитала (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ* (capitally-conditional short-run total product function) (в
микр.) – не много точно означение (в литературата) на понятието за физическо-обусловена краткосрочна функция на общия продукт (в микр.); математическа форма на зависимостта между обема на общия продукт на капитала (в
микр.) и обема на капитала като променлив производствен икономически фактор при постоянно равнище на останалите производствени фактори. Същото
като функция на общия продукт на капитала (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ* (capitally-conditional short-run marginal product function)
(в микр.) – не много точно означение (в литературата) на понятието за
физическо-обусловена краткосрочна функция на пределния продукт (в микр.);
икономическа функция, която изобразява зависимостта между равнището на
пределния продукт на капитала (в микр.) и обема на капитала като променлив
производствен икономически фактор при постоянно равнище на останалите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------останалите производствени фактори. Същото като функция на пределния продукт на капитала (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРАТКОСРОЧНА ФУНКЦИЯ НА
СРЕДНИЯ ПРОДУКТ* (capitally-conditional short-run average product function) (в микр.) – не много точно означение на понятието за физическообусловена краткосрочна функция на средниа продукт; икономическа функция
(в микр.), която изобразява зависимостта между равнището на средния продукт на капитала (в микр.) и обема на капитала като променлив производствен икономически фактор при постоянно равнище на останалите производствени фактори. Същото като функция на средния продукт на капитала (в
микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРИВА НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ (capitally-conditional total product curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на общия продукт (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРИВА НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ
(capitally-conditional marginal product curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на пределния продукт (в
микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА КРИВА НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ
(capitally-conditional average product curve) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна крива на средния продукт (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ (capitally-conditional production function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна производствена функция (в микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА ФУНКЦИЯ НА ОБЩИЯ ПРОДУКТ
(capitally-conditional total product function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна функция на общия продукт (в
микр.).
КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА ФУНКЦИЯ НА ПРЕДЕЛНИЯ ПРОДУКТ (capitally-conditional marginal product function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна функция на пределния продукт (в
микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАПИТАЛОВО-ОБУСЛОВЕНА ФУНКЦИЯ НА СРЕДНИЯ ПРОДУКТ
(capitally-conditional average product function) (ки) – във:
капиталово-обусловена краткосрочна функция на средния продукт (в
микр.).
КАПИТАЛОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (capital-market equilibrium) (ки) –
във:
микроикономическо капиталовопазарно равновесие (в микр.);
точка на макроикономическото капиталовопазарно равновесие (в макр.).
КАПИТАЛОВО-ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ (capital-money circulation) (в
макр.) – множеството от актове на икономическа размяна между икономическите капитали [ценните книги (в макр.) или още заемните фондове (в макр.),
както и продуктовите капитали] и парите (в макр.). Представлява икономическо обединение на капиталовото обръщение (в макр.) и паричното обръщение
(в макр.). То е съставна част на стоково-паричното обръщение (в макр.).
КАПИТАЛОИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (capitalintensive economic product) (в микр.) – икономически продукт, при чието създаване (от някаква икономическа единица в микроикономиката) капиталовъоръжеността на труда (съотношението между количеството на капитала и количеството на труда в качеството им на производствени икономически фактори)
(същото като капиталоосигуреност на труда), т.е. производствената физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор, е по-висока
от капиталовъоръжеността на труда при създаването на друг продукт, или, което е същото, продукт, при чието създаване трудовъоръжеността на капитала
(съотношението между количеството на труда и количеството на капитала),
т.е. производствената трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор, е по-ниска от трудовъоръжеността на капитала при създаването на друг продукт. Продукт, при чието производство капиталоосигуреността на труда е по-висока от капиталоосигуреността на труда при производството на друг продукт. Немного точно наименование в литературата на
понятието за физическоинтензивен икономически продукт (в микр.).
КАПИТАЛОНЕИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (capitalunintensive economic product) (в микр.) – икономически продукт, при чието
създаване (от някаква икономическа единица в микроикономиката) капиталовъоръжеността на труда (съотношението между количеството на капитала и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------количеството на труда в качеството им на производствени икономически фактори) (същото като капиталоосигуреност на труда), т.е. производствената
физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор, е пониска от капиталовъоръжеността на труда при създаването на друг продукт,
или, което е същото, икономически продукт, при чието създаване трудовъоръжеността на капитала (съотношението между количеството на труда и количеството на капитала), т.е. производствената трудово-факторна осигуреност
на физическия икономически фактор, е по-висока от трудовъоръжеността на
капитала при създаване на друг продукт. Продукт, при чието производство
капиталоосигуреността на труда е по-ниска от капиталоосигуреността на труда
при производството на друг продукт. Немного точно наименование в литературата на понятието за физческонеинтензивен икономически продукт (в
микр.). Вж. капиталоинтензивен икономически продукт (в микр.).
КАПИТАЛООСИГУРЕНОСТ НА ТРУДА (capital provide-ratio /provideness/
of labour) (ки) – във:
продуктова линия на капиталоосигуреността на труда (в межд.).
КАРДИНАЛЕН ОБЩ ЦЕННОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(cardinal total worth economic ingredient) (ки) – във:
функции на кардиналните общи ценностни икономически ингредиенти.
КАРДИНАЛИСТИЧЕН КРИТЕРИЙ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (cardinalistic criterion of the social welfare) (в микр.) –критерий,
според който за съизмерване на общественото благосъстояние (в микр.) може
да се използва законът за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт. Например, нека обществото да се състои от трима индивиди – A,
B и C. Индивидът A разполага с 1000 парични единици доход, а индивидите B
и C – с по 500 парични единици. Следователно, индивидът A може да закупи
толкова блага, колкото могат да закупят индивидите B и C, взети заедно. Според закона за намаляващата пределна полезност обаче общата полезност на
благата на индивида A е по-малка от сумарната обща полезност на индивидите
B и C, тъй като пределната полезност на благата на индивида A е по-малка от
пределната полезност на благата на всеки един от индивидите B и C поотделно. Ако се следва тази логика, ще се стигне до извода, че общественото благосъстояние ще стане максимално голямо, ако се се изравнят доходите на всички
индивиди. Основен недостатък на кардиналистичния подход е приемането на
това, че за всички индивиди пределната полезност на парите е еднаква и,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------следователно, че при всички индивиди с еднакви доходи пределната полезност
на парите е една и съща. В действителност тази величина е различна за различните лица. Поради това е възможно преразпределението на доходите (което
се прави с цел да се постигне по-голямо равенство) да доведе до намаляване на
общественото благосъстояние. Освен това ефектът на благосъстоянието при
равно разпределение на доходите не е изолиран от ефекта на разпределението
на ресурсите (който от своя страна е резултат от преразпределението на доходите). Уравниловката дестимулира индивидите и това може да предизвика намаляване на брутния вътрешен продукт и от там – на общественото благосъстояние. От друга страна, равното разпределение на доходите може да индуцира такова разпределение на ресурсите (на факторите на производството), което
също да предизвика намаляване на брутния национален продукт (в макр.),
респ. на брутния национален продукт (в макр.). Така че изравняването на доходите води до неефективност по В. Парето – до намаляване на ресурсите и
понижаване на общественото благосъстояние. Вж. критерий за общественото
благосъстояние (в микр.).
КАРДИНАЛИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ (cardinalistic theory of the economic utility) – частен случай на кардиналистичната теория за полезността (cardinal utility theory), отнесена към
икономиката; теория, която обосновава и развива схващането за кардиналната обща икономическа полезност, т.е. че функцията на общата икономическа
полезност може да се построи във величини или значения, съотношенията
между които непосредствено изразяват съотношенията между потребителските оценки на различни комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), а значенията, които тя приема са кардинални общи икономически полезности. Това е функцията на кардиналната обща икономическа
полезност. Основните допускания (предположения) на кардиналистичната теория за икономическата полезност са:
Първо, поведението на индивида (на потребителя в качеството му на икономическа единица) е рационално, т.е. той се стреми да максимизира общата
икономическа полезност на благата (продуктите), които притежава и потребява (при постоянен разход за тяхното придобиване). Това означава, че неговите
икономически предпочитания (в частност потребителските икономически
предпочитания) са пълни (пространството на икономическите блага е подредено), транзитивни и подчинени на стремежа да притежава повече блага
(продукти) (ако няма бюджетно ограничение за това).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Второ, икономическата полезност (в т.ч. и общата икономическата полезност) на потребяваните блага (продукти) е количествено измерима. В ранните кардиналистични теории тя се измерва в субективни единици полезност,
наречени ютили, а в по-късните теории – в парични единици, т.е. икономическата полезност е парично измерима.
Трето, паричната единица има постоянна пределна икономическа полезност [т.е. налице е постоянна пределна икономическа полезност на парите
(marginal economic utility of money]: тя не се променя с изменението на дохода
на потребителите и с промените в техните избори на на блага (на продукти) за
потребление. Благодарение на това паричната единица може да измерва общата икономическа полезност на продукта.
Четвърто, пределната (допълнително получаваната) икономическа полезност на благото (на продукта) намалява с увеличаването на количеството на
потребяваното благо (на потребявания продукт).
Пето, общата икономическа полезност на комбинацията от потребявани
блага (продукти) (притежавана и потребявани от отделния потребител) зависи
едновременно от количествата всички включени в нея блага (продукти) поотделно, тъй като икономическите полезности на отделните блага (продукти)
вътре в комбинацията са взаимозависими. Това показва, че общата икономическа полезност на цялата комбинация (набор) не е адитивна, т.е. не е обикновена сума от общите икономически полезности на включените в нея количества на отделните блага (продукти), ако те бяха самостоятелно полезностно оценявани (вж. принцип на адитивността на общата икономическа полезност).
КАРДИНАЛИСТИЧНА
ТЕОРИЯ
ЗА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТОЙНОСТ* (cardinalistic theory of the economic value) (*) – частен случай на
кардиналистичната теория за стойността* (cardinal value theory), отнесена към икономиката; теория, която обосновава и развива схващането за кардиналната обща икономическа стойност, т.е. че функцията на общата икономическа стойност може да се построи във величини или значения, съотношенията между които непосредствено изразяват съотношенията между производителските оценки на различни комбинации от икономически блага (в т.ч. и
от икономически продукти), а значенията, които тя приема са кардинални общи икономически стойности. Това е функцията на кардиналната обща икономическа стойност. Основните допускания (предположения) на кардиналистичната теория за икономическата стойност са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първо, поведението на индивида (на производителя в качеството му на
икономическа единица) е рационално, т.е. той се стреми да минимизира общата икономическа стойност на благата (продуктите), които произвежда (при
постоянен приход от тяхната реализация). Това означава, че неговите икономически предпочитания (в частност производителските икономически предпочитания) са пълни (пространството на икономическите блага е подредено).
Второ, икономическата стойност (в т.ч. и общата икономическата
стойност) на потребяваните блага (продукти) е количествено измерима. По
подобие на ранните кардиналистични теории тя бигла да се измерва в субективни единици полезност, които условно да се нарекат валили. По подобие на
по-късните кардиналистични теории тя може се представя в парични единици,
т.е. икономическата стойност е парично измерима.
Трето, паричната единица има постоянна пределна икономическа
стойност [т.е. налице е постоянна пределна икономическа стойност на парите* (marginal economic value of money]: тя не се променя с изменението на
разхода на производителите и с промените в техните избори на на блага (на
продукти) за производство. Благодарение на това паричната единица може да
измерва общата икономическа стойност на продукта.
Четвърто, пределната (допълнително получаваната) икономическа
стойност на благото (на продукта) нараства с увеличаването на количеството
на произвежданото благо (на произвеждания продукт).
Пето, общата икономическа стойност на комбинацията от произвеждани
блага (продукти) (създавани от отделния производител) зависи едновременно
от количествата всички включени в нея блага (продукти) поотделно, тъй като
икономическите стойности на отделните блага (продукти) вътре в комбинацията са взаимозависими. Това показва, че общата икономическа стойност на цялата комбинация (набор) не е адитивна, т.е. не е обикновена сума от общите
икономически стойности на включените в нея количества на отделните блага
(продукти), ако те бяха самостоятелно полезностно оценявани (вж. принцип на
адитивността на общата икономическа стойност).
КАРДИНАЛИСТИЧНА ТЕОРИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦЕННОСТ*
(cardinalistic theory of the economic worth) (*) – частен случай на кардиналистичната теория за ценността (cardinal utility worth), отнесена към икономиката; теория, която обосновава и развива схващането за кардиналната обща икономическа ценност, т.е. че функцията на общата икономическа ценност може да се построи във величини или значения, съотношенията между
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------които непосредствено изразяват съотношенията между общностните оценки
на различни комбинации от икономически блага (в т.ч. и от икономически продукти), а значенията, които тя приема са кардинални общи икономически ценности. Това е функцията на кардиналната обща икономическа ценност. Основните допускания (предположения) на кардиналистичната теория за икономическата ценност са:
Първо, поведението на индивида (на производителя или на потребителя в
качеството му на икономическа единица) е рационално, т.е. той се стреми да
оптимизира общата икономическа ценност на благата (продуктите), които
притежава и потребява (при постоянен приход от тяхната реализация или при
постоянен разход за тяхното придобиване). Това означава, че неговите икономически предпочитания (в частност производителските икономически предпочитания и потребителските икономически предпочитания) са пълни (пространството на икономическите блага е подредено), транзитивни и подчинени
на стремежа да произвежда с по-малко разходи и да притежава повече блага
(продукти) (ако няма бюджетно ограничение за това).
Второ, икономическата ценност (в т.ч. и общата икономическата ценност) на произвежданитге и на потребяваните блага (продукти) е количествено измерима. По аналогия с р ранните кардиналистични теории тя може се измерва в субективни единици ценност, а в по-късните теории – в парични единици, т.е. икономическата ценност е парично измерима.
Трето, паричната единица има постоянна пределна икономическа ценност [т.е. налице е постоянна пределна икономическа ценност на парите
(marginal economic worth of money]: тя не се променя с изменението на приходите на производителите и на дохода на потребителите, както и с промените
на техните производителски и потребителски избори. Благодарение на това
паричната единица може да измерва общата икономическа ценност на продукта.
Четвърто, общата икономическа ценност на дадена комбинация от блага
(продукти) на отделната икономическа единица зависи едновременно от количествата всички включени в нея блага (продукти) поотделно, тъй като икономическите ценности на отделните блага (продукти) вътре в комбинацията са
взаимозависими. Това показва, че общата икономическа ценност на цялата
комбинация (набор) не е адитивна, т.е. не е обикновена сума от общите икономически ценности на включените в нея количества на отделните блага (продукти), ако те бяха самостоятелно ценностно оценявани (вж. принцип на адитивността на общата икономическа ценност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАРДИНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (cardinal economic utility) (ки) – във:
кардинална обща икономическа полезност;
функция на кардиналната обща икономическа полезност.
КАРДИНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (cardinal economic value)
(ки) – във:
кардинална обща икономическа стойност;
функция на кардиналната обща икономическа стойност.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (cardinal total
economic utility) – обща икономическа полезност на комбинация от икономически блага (в г.ч. и от икономически продукти), чието значение се определя с
помощта на функцията на кардиналната обща икономическа полезност. Изразява се във величини или значения, съотношенията между които непосредствено показват съотношенията между полезностните потребителски оценки на
различни комбинации от икономически блага. Обосновава е от кардиналистичната теория за икономическата полезност. Обикновено се означава само
като кардинална икономическа полезност. Представлява частен случай на кардиналната обща полезност (cardinal total utility) и е нейно приложение в икономиката. Нейна разновидност е кардиналната обща полезност на икономическите продукти.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (cardinal total
economic utility) (ки) – във:
кардинална обща икономическа полезност;
функция на кардиналната обща икономическа полезност.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (cardinal total
economic value) (*) – обща икономическа стойност на комбинация от икономически блага (в г.ч. и от икономически продукти), чието значение се определя
с помощта на функцията на кардиналната обща икономическа стойност. Изразява се във величини или значения, съотношенията между които непосредствено показват съотношенията между стойностните проидводителски оценки
на различни комбинации от икономически блага. Обосновава е от кардиналистичната теория за икономическата стойност. Обикновено се означава
само като кардинална икономическа стойност. Представлява частен случай на
кардиналната обща стойност* (cardinal total value) и е нейно приложение в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономиката. Нейна разновидност е кардиналната обща стойност на икономическите продукти.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (cardinal total
economic value) (ки) – във:
кардинална обща икономическа стойност;
функция на кардиналната обща икономическа стойност.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (cardinal total
economic worth) (*) – обща икономическа ценност на комбинация от икономически блага (в г.ч. и от икономически продукти), чието значение се определя с
помощта на функцията на кардиналната обща икономическа ценност. Изразява се във величини или значения, съотношенията между които непосредствено показват съотношенията между ценностните потребителски оценки на
различни комбинации от икономически блага. Обосновава е от кардиналистичната теория за икономическата ценност. Нейни форми на проявление са
кардиналната обща икономическа стойност и кардиналната обща икономическа полезност. Обикновено се означава само като кардинална икономическа
ценност. Представлява частен случай на кардиналната обща ценност
(cardinal total worth) и е нейно приложение в икономиката. Нейна разновидност е кардиналната обща ценност на икономическите продукти.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (cardinal total economic worth) (ки) – във:
кардинална обща икономическа ценност;
функция на кардиналната обща икономическа ценност.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (economic products cardinal total utility) – обща икономическа полезност на комбинация от икономически продукти, чието значение се определя с
помощта на функцията на кардиналната обща полезност на икономическите
продукти. Изразява се във величини или значения, съотношенията между които непосредствено показват съотношенията между полезностните потребителски оценки на различни комбинации от икономически продукти. Обосновава е
от кардиналистичната теория за икономическата полезност. Обикновено се
означава само като кардинална полезност на икономическите продукти. Представлява частен случай на кардиналната обща полезност на продуктите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(products cardinal total utility) и е нейно приложение в икономиката. Разновидност е на кардиналната обща икономическа полезност.

КАРДИНАЛНА ОБЩА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (economic products cardinal total utility) (ки) – във:
кардинална обща полезност на икономическите продукти;
функция на кардиналната обща полезност на икономическите продукти.
КАРДИНАЛНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (economic products cardinal total value) (*) – обща икономическа
стойност на комбинация от икономически продукти, чието значение се определя с помощта на функцията на кардиналната обща стойност на икономическите продукти. Изразява се във величини или значения, съотношенията
между които непосредствено показват съотношенията между стойностните
производителски оценки на различни комбинации от икономически продукти.
Обосновава е от кардиналистичната теория за икономическата стойност.
Обикновено се означава само като кардинална стойност на икономическите
продукти. Представлява частен случай на кардиналната обща стойност на
продуктите* (products cardinal total vdlue) и е нейно приложение в икономиката. Разновидност е на кардиналната обща икономическа стойност.
КАРДИНАЛНА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (economic products cardinal total value) (ки) – във:
кардинална обща стойност на икономическите продукти;
функция на кардиналната обща стойност на икономическите продукти.
КАРДИНАЛНА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (economic products cardinal total worth) (*) – обща икономическа ценност
на комбинация от икономически продукти, чието значение се определя с помощта на функцията на кардиналната обща ценност на икономическите продукти. Изразява се във величини или значения, съотношенията между които
непосредствено показват съотношенията между ценностните потребителски
оценки на различни комбинации от икономически продукти. Обосновава е от
кардиналистичната теория за икономическата ценност. Нейни форми на
проявление са кардиналната обща стойност на икономическите продукти и
кардиналната обща полезност на икономическите продукти. Обикновено се
означава само като кардинална ценност на икономическите продукти. Представлява частен случай на кардиналната обща ценност на продуктите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(products cardinal total worth) и е нейно приложение в икономиката. Разновидност е на кардиналната обща икономическа ценност.

КАРДИНАЛНА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ (economic products cardinal total worth) (ки) – във:
кардинална обща ценност на икономическите продукти;
функция на кардиналната обща ценност на икономическите продукти.
КАРДИНАЛНИ ОБЩИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (cardinal total worth economic ingredients) (*) – двойка ценностни икономически ингредиенти, които включват кардиналната обща икономическа
стойност и кардиналната обща икономическа полезност. Те са форми на съществуване на кардиналната обща икономическа ценност. Разновидност са на
общите ценностни икономически ингредиенти.
КАРДИНАЛНО ЧИСЛО (cardinal number) (ки) – във:
кардинално число на икономическото множество.
КАРДИНАЛНО ЧИСЛО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (cardinal number of the economic set), мощност на икономическото множество, –
икономическо свойство на икономическото множество A, което е присъщо на
всяко икономическото множество B, равномощно на A. Две икономически
множества A и B са равномощни, ако съществува взаимно-еднозначна икономическа функция f : A → B с област на определението A (вж. област на определението на икономическата функция) и множество от значения B (област
на значенията на икономическата функция, във: икономическа функция)).
Кардиналното число на икономическото множество A е такова негово свойство, което остава след абстрахиране от качеството на елементите на A и от техния порядък.
КАРКАС НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph spanning) – вж.
цикломатично число на икономическия граф.
КАРТА (map) (кд) – във:
изоквантна карта (вж. трудово-физическа изоквантна икономическа линия);
интертемпорална карта на безразличието (в микр.);
карта на кривите на безразличието на управляващите;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------карта на потребителското икономическото безразличие [индивидуално] (вж. неокласическа задача на потреблението);
карта на продуктово-полезностното потребителско икономическото
безразличие [индивидуално] (вж. неокласическа задача на потреблението);
карта на продуктово-стойностното производителско икономическото
безразличие [индивидуално] (вж. неокласическа задача на производството);
карта на производителското икономическо безразличие [индивидуално] (вж. неокласическа задача на производството).
КАРТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (indifference map; indifference diagram) (ки) –
във:
двупериодна макроикономическа карта на безразличието (в макр.);
интертемпорална карта на безразличието (в микр.).
КАРТА НА КРИВИТЕ НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
(indifference curves map of managers) (в микр.) – множество от кривите на безразличието на управляващите в модела на управленската свобода на О. Уилямсън (в микр.).
КАРТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual consumer’s economic indifference map) –
вж. неокласическа задача на потреблението.
КАРТА НА ПРОДУКТОВО-ПОЛЕЗНОСТНОТО ПОТРЕБИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual
product-utility consumer’s economic indifference map) – вж. неокласическа задача на потреблението.
КАРТА НА ПРОДУКТОВО-СТОЙНОСТНОТО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО
ИКОНОМИЧЕСКОТО БЕЗРАЗЛИЧИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual
product-value producer’s economic indifference map) – вж. неокласическа задача
на производството.
КАРТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ [ИНДИВИДУАЛНО] (individual producer’s economic indifference map) –
вж. неокласическа задача на производството.
КАРТЕЛ (cartel) (в микр.) – форма на координиран олигопол (в микр.), при
който е сключено формално споразумение (което е явно) с цел да се максими42

42

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зира агрегатната обща печалба [вж. фирмена обща печалба (в микр.)] на олигопола (в микр.) или да се раздели пазара между олигополните фирми (в
микр.). Типичното за картела е, че неговите олигополни фирми [които са картелни фирми (cartel firm) (в микр.)] действуват като един монополист [все
едно че олигополът действува като единен монопол (в микр.) с общо управление]. Проявява се в две основни форми: картел, максимизиращ агрегатната
обща печалба (в микр.), и картел, разделящ пазара (в микр.).
КАРТЕЛ (cartel) (кд) – във:
асиметричен картел (в микр.);
дуополен картел (в микр.);
картел (в микр.);
картел, макисимизиращ агрегатната обща печалба (в микр.);
картел, разделящ пазара (в микр.);
картел, разделящ пазара чрез неценова конкуренция (в микр.);
картел, разделящ пазара чрез определяне на квоти (в микр.);
симетричен картел (в микр.).
КАРТЕЛ, МАКИСИМИЗИРАЩ АГРЕГАТНАТА ОБЩА ПЕЧАЛБА (aggregate-total-profit-maximizing cartel) (в микр.) – форма на картел (в микр.),
сключеното при който формално споразумение (в микр.) цели да се максимизира агрегатната обща печалба (в микр.) на съставящите го картелни фирми
[на неговите олигополни фирми (в микр.)], взети заедно. При това споразумение картелът [който е форма на флуиден олигопол (в микр.)] определя единната
продуктова цена на всички фирми от олигопола (в микр.), общия обем на
еднородното производство на картела, както и обемите на производството на
всяка картелна фирма поотделно (производствените квоти, които в случая
съвпадат с пазарните квоти). При тези условия специфични характеристики
имат: микроикономическото продуктовопазарно равновесие на картел,
максимизиращ общата печалба (microeconomic product-market equilibrium of
total-profit-maximizing cartel) (в микр.); крива на продуктовия пределен производствен разход на картел, максимизиращ общата печалба (product
marginal production cost curve of total-profit-maximizing cartel) (в микр.); кривата на продуктовия пределен приход на картел, максимизиращ общата печалба (product marginal revenue curve of total-profit-maximizing cartel) (в микр.);
точката микроикономическото продуктовопазарно равновесие на картел,
максимизиращ общата печалба (microeconomic product-market equilibrium
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------point of totala-profit-maximizing cartel) (в микр.); кривата на продуктовото
търсене на картел, максимизиращ общата печалба (product demand curve of
total-profit-maximizing cartel) (в микр.); кривата на средния продуктов приход
на картел, максимизиращ общата печалба (cartel product average revenue
curve of total-profit-maximizing cartel) (в микр.).

КАРТЕЛ, РАЗДЕЛЯЩ ПАЗАРА (market-share cartel) (в микр.) – форма на
картел (в микр.), сключеното при който споразумение цели да раздели пазарите между съставящите го картелни фирми [между неговите олигополни фирми
(в микр.)]. При картела фирмите се договарят да разделят пазара на произвеждания от тях икономически продукт, като запазват значителна част от своята
производствена и пазарна самостоятелност. Разделянето на пазара може да се
извърши върху посредством неценова конкуренция [на неговите олигополни
фирми (в микр.)] [вж. картел, разделящ пазара чрез неценова конкуренция (в
микр.)] или посредством определяне на квоти [вж. картел, разделящ пазара
чрез определяне на квоти (в микр.)].
КАРТЕЛ, РАЗДЕЛЯЩ ПАЗАРА ЧРЕЗ НЕЦЕНОВА КОНКУРЕНЦИЯ
(market-share cartel through non-price competition) (в микр.) – разновидност на
картел (в микр.), при който олигополните фирми (в микр.) се договарят за обща (еднаква) цена на произвеждания от тях икономически продукт, като всяка
една от тях може да произведе и продаде определено от нея произволно количество. Цената се договаря чрез преговори, в които фирмите, които имат понисък фирмен производствен разход (в микр.) настояват за по-ниска цена, а
тези, които имат по-висок производствен разход – за по-висока цена. Фирмите
обаче могат да извършват определени промени в продукта, в начините на продажбената дейност или във формите на обслужването, така че те си запазват
известна свобода, като извършват неценова конкуренция (в микр.).
КАРТЕЛ, РАЗДЕЛЯЩ ПАЗАРА ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИ
(market-share cartel through quotas determination) (в микр.) – разновидност на
картел (в микр.), при който на олигополните фирми (в микр.) се дават пазарни
квоти за количеството на икономическия продукт, което могат да продадат. Те
обаче са свободни да договарят неговата цена. Ако фирмите имат еднакъв
фирмен производствен разход (в микр.), обикновено те получават еднакви квоти, т.е. пазарът се разделя поравно. Но при различен производствен разход пазарните квоти са също различни. Тогава квотите се определят или върху осно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вата на обема на продажбите от предходните периоди, или върху основата на
производствените капацитети на фирмите.
КАСЕЛ, ГУСТАВ (Cassel, Gustav) (1866–1944) – шведски икономист, стоящ
близо до математическата школа в субективната политическа икономия.
През 1904–1933 г. е професор по политическа икономия и финанси в Стокхолмския университет, а през 1904–1909 г. – главен експерт по данъчно облагане
към министерството на финансите. Има приноси в разработването на проблеми на математическата статистика и прилагането на математическите
методи в икономиката, взаимозависимостите между микроиконимиката и
макроикономиката, парите и икономическия цикъл. Използува положенията
на количествената теория за парите (в макр.) [вж. класическа количествена
теория за парите (в макр.)]. Г. Касел разглежда кризисните състояния на икономиката като конюнктурни и обусловени от разнообразен комплекс от фактори, свързани с движението на лихвения процент (в макр.) [като елемент на
кредитно-парични теории за бизнес цикъла (в макр.)], но в крайна сметка произтичащи предимно от прогреса на материалната култура на човечеството.
Според него науката трябва да има работа само с величини, които се поддават
на измерване, но при условие че точно е определено съдържанието на нейните
основни понятия, като преходът от по-простите към по-сложните от тях трябва
да бъде постепенен.
Г. Касел отхвърля понятията за стойност и полезност (пределната полезност не винаги е равна на цената) и смята, че маргиналният подход въвежда в
заблуждение. Той намира принципа за относителната рядкост като плодотворна идея, от която произтича положението, че търсенето може да се определи
тогава, когато се установи обща система на цените. Според него парите са тези, които се намират в центъра на стопанската дейност. Затова в основата на
икономическата наука трябва да стои всеобщата теория за цените, а не теорията за стойността. За целта построява система от линейни уравнения на междупродуктовите зависимости, в която формирането на цените на отделните
блага е поставено в зависимост от разходните норми [от типа на днешните
технически коефициенти (technological coefficients)] и цените на всички други блага. По такъв начин (далеч преди Василий Леонтиев) Г. Касел създава
първообраза на теорията за междуотрасловите връзки (intersectoral
/interbranch/ theory) [вж. междуотраслова система на В. Леонтиев]. Той смята
обаче, че източникът на редкостта не лежи непосредствено в ограничеността
на благата, а в ограничеността на производствените възможности и ресурси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Върху тази основа разработва теория за ценността, според която благото
придобива ценност тогава, когато целият запас от него е оказва недостатъчен
за удовлетворяване на потребностите от него.
Г. Касел разработва теорията за паритета на покупателната сила (в
межд.). В условията на нормална международна търговия (в межд.) се формира такъв валутен курс (в межд.), който отразява съотношението между покупателните сили на съответните валути. Когато покупателните сили се променят, новият валутен курс трябва да се установи върху основата на съотношението между новите им значения. Ако цените в една страна се повишат, валутните курсове трябва да се изменят по такъв начин, че те да са равни на старите, умножени със степента на развитието на инфлацията (в макр.) в съответните страни. При наличието на паритет на покупателните сили нито една
страна не трябва да има преимущества пред другите.
По-важни трудове на Г. Касел са: “Същност на лихвата и необходимост от
нея” (Cassel, G. The Nature and Necessity of Interest. 2 ed. New York, 1957); “Теоретична социална икономия” (Cassel, G. Teoretische Sozialokonomie. Leipzig,
1918); “Съвременни монополистични тенденции в индустрията и търговията”
(Cassel, G. Recent Monopolistic Tendencies in Industry and Trade. London, 1927);
“За количественото мислене в икономикса” (Cassel, G. On Quantitative Thinking
in Economics. London, 1935); Кассель, Г. Основные идеи теоретической экономии. Ленинград, 1929.
КАСКАДА (cascade) (кд) – във:
гладка икономическа каскада (вж. икономическа каскада);
измерима икономическа каскада (вж. икономическа каскада);
икономическа каскада;
непрекъсната икономическа каскада вж. икономическа каскада.
КАТАЛОГ (catalogue) (ки) – във:
блоков ценови каталог (в микр.) (същото като множествен ценови каталог (в микр.));
двоен ценови каталог (в микр.);
единичен ценови каталог (в микр.);
множествен ценови каталог (в микр.);
троен ценови каталог (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАТАСТРОФА (catastrophe) – във:
апокалиптична икономическа катастрофа (същото като апокалиптична
катастрофа на икономическата система);
апокалиптична катастрофа на икономическата система;
апокалиптична катастрофа на икономическата цивилизация (вж. теория на Ю. М. Осипов за есхатологията на икономическата цивилизация и на
научната икономия);
апокатастична икономическа катастрофа (същото като апокатастична
катастрофа на икономическата система);
апокатастична катастрофа на икономическата система;
апокатастична катастрофа на икономическата цивилизация (вж. теория на Ю. М. Осипов за есхатологията на икономическата цивилизация и на
научната икономия);
гибелна катастрофа на икономическата система (същото като апокалиптична катастрофа на икономическата система);
икономическа катастрофа (същото като катастрофа на икономическата
система;
катастрофа на икономическата система;
спасителна катастрофа на икономическата система (същото като апокатастична катастрофа на икономическата система).
КАТАСТРОФА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (catastrophe of the
economic system), икономическа катастрофа, (*) – положение, при което в
резултат на количествени натрупвания икономическата система напуска своя
хомеостазис и преминава от едно качествено състояние (от установена икономическа система) в друго, т.е. се трансформира във вече друга икономическа
система (установяваща се икономическа система) или се унищожава напълно.
Икономическият хомеостазис от една качествена определеност (от установен
икономически хомеостазис) се е преобразува в хомеостазис от друга качествена определеност (в установяващ се икономически хомеостазис). В резултат на
отклоняващи я от целта външни въздействия (респ. на външно интервениране)
или на вътрешното си саморазвитие (например поради необратимо продължаващото действие на вътрешни разходящи обратни икономически връзки) в поведението си икономическата система излиза извън своите количествени хомеостатични граници. От катастрофа е застрашена динамично-неустойчивата
икономическа система. Това означава, че системата е от такъв порядък, щото
при конкретните вътрешни и външни обстоятелства не е способна чрез проме47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни във вътрешната си структура да поддържа своята динамичната икономическа устойчивост и не може да функционира и да се развива в рамките на
установения икономическия хомеостазис. Вж. апокалиптична катастрофа на
икономическата система и апокатастична катастрофа на икономическата
система.
КАТАСТРОФА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (catastrophe of the
economic system) (ки) – във:
апокалиптична катастрофа на икономическата система;
апокатастична катастрофа на икономическата система;
гибелна катастрофа на икономическата система (същото като апокалиптична катастрофа на икономическата система);
катастрофа на икономическата система;
спасителна катастрофа на икономическата система (същото като апокатастична катастрофа на икономическата система).
КАТАСТРОФА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ (catastrophe
of the economic civilization) (ки) – във:
апокалиптична катастрофа на икономическата цивилизация (вж. теория на Ю. М. Осипов за есхатологията на икономическата цивилизация и на
научната икономия);
апокатастична катастрофа на икономическата цивилизация (вж. теория на Ю. М. Осипов за есхатологията на икономическата цивилизация и на
научната икономия).
КАТАСТРОФИЧНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА БИФУРКАЦИЯ* (catastrophical realization of the economic bifurcation) (*) – настъпване
на катастрофа на икономическата система след момента на икономическа
бифуркация в резултат на необратимото действие на механизма на динамичната икономическа неустойчивост. Една от двете възможни реализации (акатастрофичната и катастрофичната) на развитието на дадена икономическа система при наличието на разходящо-действуващи /дивергентно-действуващи/
обратни икономически връзки. Настъпването на катастрофата се дължи на отсъствието на своевременното противодействие на сходящо /конвергентно/
икономическо регулиране в икономическата система.
КАТЕГОРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ (unconditional economic
sentence) – икономическо съждение, в което се изразява знание за принадлеж48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността или непринадлежността към даден икономически предмет (в т.ч. икономически обект, икономическа система, икономическо явление, икономически процес и т.н.) на някакъв икономически признак, независимо от каквито и да
е условия.
КАТЕГОРИЯ (category) (кд) – във:
икономическа категория;
икономическа категория (математическа интерпретация);
категория с икономическа инволюция (вж. икономическо съответствие);
обектна икономическа категория;
предметна икономическа категория (същото като икономическа категория);
системна икономическа категория.
КАТЕГОРИЯ С ИКОНОМИЧЕСКА ИНВОЛЮЦИЯ* (category with economic involution) – вж. икономическо съответствие.
КАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (catensive economic growth),
нормално-катензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена катензивност на икономическия растеж GI
равна на единица (това е нормалната катензивност на икономическия растеж), и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA равна на нула (това е безналичната оптензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж).
При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента GI = 1) е че формира изцяло темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента AA = 0) няма никакво участие в темпа на растежа, където GI
+ AA = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е
на преобладаващо-катензивния икономически растеж, изцяло-катензивния
икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния иконо49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, изотропно-катензивния икономически растеж, хомогеннокатензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж,
изцяло-инкатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на катензивния растеж са катензивният продуктов икономически растеж* (catensive product economic growth), катензивният
факторов икономически растеж* (catensive factor economic growth), катензивният полезностен икономически растеж* (catensive utility economic
growth), катензивният стойностен икономически растеж* (catensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също катензивният стационарен икономически растеж* (catensive stationary economic growth) и катензивният
нестационарен икономически растеж* (catensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (catensive economic growth)
(ки) – във:
аизотропно-катензивен икономически растеж;
анизотропно-катензивен икономически растеж;
безналично-катензивен икономически растеж;
изотропно-катензивен икономически растеж;
изохипогенно-катензивен икономически растеж;
изцяло-катензивен икономически растеж;
катензивен икономически растеж;
налично-катензивен икономически растеж;
нормално-катензивен икономически растеж;
предимно-катензивен икономически растеж;
преобладаващо-катензивен икономически растеж;
хеогенно-катензивен икономически растеж;
хетерогенно-катензивен икономически растеж;
хигенно-катензивен икономически растеж;
хипергенно-катензивен икономически растеж;
хипогенно-катензивен икономически растеж;
хомогенно-катензивен икономически растеж.

50

50

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (catensivition of
the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима
променлива (обикновено на времето) на катензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж.
То може да се получи или чрез инкатензивиране на икономическия растеж
(което е покачване на инкатензитета на икономическия растеж), или чрез
субдекатензивиране на икономическия растеж (което е спадане на декатензитета на икономическия растеж). Когато катензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е катензификация на икономическия
растеж (покачване на катензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на катензитета в темпа на растежа), а когато катензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субкатензификация на икономическия растеж (спадане на катензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на катензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (catensivition of the
economic growth) (ки) – във:
балансирано катензивиране на икономическия растеж;
достатъчно катензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно катензивиране на икономическия растеж;
катензивиране на икономическия растеж;
миноритарно катензивиране на икономическия растеж;
налично катензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
предимствено катензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо катензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено катензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно катензивиране на икономическия растеж;
субцялостно катензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно катензивиране на икономическия растеж;
утвърдено катензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно катензивиране на икономическия растеж;
цялостно катензивиране на икономическия растеж;
частично катензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично-утвърдено катензивиране на икономическия растеж.
КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (catensity of the
economic growth), затворена тензивност на икономическия растеж, (*) – относително изразено участие I на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Тя е частното i/y между катензитета на икономическия
растеж i и темпа на растежа. В даден икономически растеж катензивността и
оптензивността на икономическия растеж A = a/y е равна на единица, т.е. I +
A = 1. Катензивността и оптензивността са разновидности на по-общото понятие за ретензивност на икономическия растеж J (съкратено от релейна тензивност).
Положителната катензивност се определя като инкатензивност на икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а
отрицателната катензивност – като декатензивност на икономическия растеж
(която се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В своята общност
инкатензивността и декатензивността образуват наличната катензивност на
икономическия растеж. Нулевата катензивност е безналична катензивност на
икономическия растеж. В своята общност безналичната катензивност и инкатензивността образуват адикатензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а декатензивността и
безналичната катензивност – деакатензивността на икономическия растеж
[съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на катензивността са още катензивността на продуктовия икономически растеж* (catensity of the product economic growth), катензивността на
факторовия икономически растеж* (catensity of the factor economic growth),
катензивността на полезностния икономически растеж* (catensity of the
utility economic growth), катензивността на стойностния икономически
растеж* (constant catensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават постоянна катензивност на икономическия растеж* (constant catensity of the economic
growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива катензивност на икономическия растеж* (variable catensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлива катензивност на икономическия растеж* (temporally-variable catensity of the economic growth) и невремево-променлива катензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable catensity of
the economic growth)]. Промените на катензивността се обуславят от наличието
(а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж
и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия
ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастнообусловена и еластичностно-обусловена променлива катензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата катензивност са (а) покачващата се катензивност на икономическия растеж* (raising catensity of
the economic growth), което е катензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се инкатензивност (което е инкатензификация на
икономическия растеж), или при спадаща декатензивност на икономическия
растеж (което е субдекатензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата катензивност на икономическия растеж* (subsiding catensity of the
economic growth), което е субкатензификация на икономическия растеж [налице е или при спадаща инкатензивност (което е субинкатензификация на
икономическия растеж), или при покачваща се декатензивност на икономическия растеж (което е декатензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се катензивност образуват понятието
за неспадаща катензивност на икономическия растеж* (unsubsiding catensity of the economic growth) [което е несубкатензификация на икономическия
растеж* (unsubcatensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата катензивност образуват понятието за непокачваща се катензивност на
икономическия растеж* (unraising catensity of the economic growth) [което е
некатензификация на икономическия растеж* (uncatensification of the
economic growth)].
КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (catensity of the economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансирна катензивност на икономическия растеж;
безналична катензивност на икономическия растеж;
достатъчна катензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща катензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна катензивност на икономическия растеж;
зададена катензивност на икономическия растеж;
катензивност на икономическия растеж;
мажоритарна катензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща катензивност на икономическия растеж, преобладаваща катензивност на икономическия растеж);
миноритарна катензивност на икономическия растеж;
налична катензивност на икономическия растеж;
нормална катензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна катензивност на икономическия растеж);
непреобладаваща катензивност на икономическия растеж;
предимствена катензивност на икономическия растеж;
преобладаваща катензивност на икономическия растеж;
прилежаща катензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна катензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена катензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща катензивност на икономическия растеж;
субутвърдена катензивност на икономическия растеж;
субхипергенна катензивност на икономическия растеж;
субцялостна катензивност на икономическия растеж;
суперцялостна катензивност на икономическия растеж;
утвърдена катензивност на икономическия растеж;
хипергенна катензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна катензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна катензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна катензивност на икономическия растеж);
хипогенна катензивност на икономическия растеж;
цялостна катензивност на икономическия растеж;
частична катензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена катензивност на икономическия растеж.
КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (catensitial economic
growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансирано-катензивностен икономическия растеж;
безналично-катензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-катензивностен икономическия растеж;
достатъчно-катензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-катензивностен икономическия растеж;
миноритарно-катензивностен икономическия растеж;
налично-катензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-катензивностен икономическия растеж;
нормално-катензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-катензивностен икономическия растеж);
предимно-катензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-катензивностен икономическия растеж;
релейна бинарна типология на катензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
субдостатъчно-катензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-катензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-катензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-катензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-катензивностен икономическия растеж;
субцялостно-катензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-катензивностен икономическия растеж;
утвърдено-катензивностен икономическия растеж;
хипергенно-катензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-катензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-катензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-катензивностен икономическия растеж);
хипогенно-катензивностен икономическия растеж;
цялостно-катензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-катензивностен икономическия растеж;
частично-катензивностен икономическия растеж.
КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (catensivity of the economic growth), затворен тензитет на икономическия растеж, (съкратено от
closed tensivity) (*) – абсолютно изразено участие i на някакъв идентифициран
фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на иконо55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Частното i/y между катензитета и темпа на растежа е катензивността на икономическия растеж I. В даден
икономически растеж катензитетът и оптензитетът на икономическия растеж a взаимно се допълват, така че тяхната сума е равна на темпа на растежа,
т.е. i + a = y. Затова, от своя страна, сумата на катензивността и оптензивността на икономическия растеж A = a/y е равна на единица, т.е. I + A = 1.
Катензитетът и оптензитетът са разновидности на по-общото понятие за ретензитет на икономическия растеж o (съкратено от релеен тензитет),
респ. катензивността и оптензивността са разновидности на по-общото понятие за ретензивност на икономическия растеж J.
Положителният катензитет се определя като инкатензитет на икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а
отрицателният катензитет – като декатензитет на икономическия растеж
(който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В своята общност
инкатензитетът и декатензитетът образуват наличния катензитет на икономическия растеж. Нулевият катензитет е безналичен катензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният катензитет и инкатензитетът
образуват адикатензитета на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а декатензитетът и безналичният катензитет – деакатензитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на катензитета са
още катензитетът на продуктовия икономически растеж* (catensivity of
the product economic growth), катензитетът на факторовия икономически
растеж* (catensivity of the factor economic growth), катензитетът на полезностния икономически растеж* (catensivity of the utility economic growth),
катензитетът на стойностния икономически растеж* (constant catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен катензитет на икономическия растеж* (constant catensivity of the economic
growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив катензитет на икономическия растеж* (variable catensivity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (temporally-variable catensivity of the economic growth) и невремево-променлив катензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable catensivity of
the economic growth)]. Промените на катензитета се обуславят от наличието (а)
на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и
(б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на
еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловен и
еластичностно-обусловен променлив катензитет на икономическия растеж.
Разновидности на променливия катензитет са (а) покачващият се катензитет на икономическия растеж* (raising catensivity of the economic growth),
което е катензивиране на икономическия растеж [налице е или при покачващ
се инкатензитет (което е инкатензивиране на икономическия растеж), или при
спадащ декатензитет на икономическия растеж (което е субдекатензивиране
на икономическия растеж)], и (б) спадащият катензитет на икономическия растеж* (subsiding catensivity of the economic growth), което е субкатензивиране на икономическия растеж [налице е или при спадащ инкатензитет
(което е субинкатензивиране на икономическия растеж), или при покачващ се
декатензитет на икономическия растеж (което е декатензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност постоянният и покачващият се катензитет
образуват понятието за неспадащ катензитет на икономическия растеж*
(unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е несубкатензивиране
на икономическия растеж* (unsubcatensivition of the economic growth)], а
постоянният и спадащият катензитет образуват понятието за непокачващ се
катензитет на икономическия растеж* (unraising catensivity of the
economic growth) [което е некатензивиране на икономическия растеж* (uncatensivition of the economic growth)].

КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (catensivity of the economic growth) (ки) – във:
балансиран катензитет на икономическия растеж;
безналичен катензитет на икономическия растеж;
достатъчен катензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ катензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен катензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------катензитет на икономическия растеж;
мажоритарен катензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ катензитет на икономическия растеж, преобладаващ катензитет на икономическия растеж);
миноритарен катензитет на икономическия растеж;
наличен катензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ катензитет на икономическия растеж;
нормален катензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен катензитет на икономическия растеж);
предимствен катензитет на икономическия растеж;
преобладаващ катензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен катензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден катензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ катензитет на икономическия растеж;
субутвърден катензитет на икономическия растеж;
субхипергенен катензитет на икономическия растеж;
субцялостен катензитет на икономическия растеж;
суперцялостен катензитет на икономическия растеж;
утвърден катензитет на икономическия растеж;
хипергенен катензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен катензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен катензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен катензитет на икономическия растеж);
хипогенен катензитет на икономическия растеж;
цялостен катензитет на икономическия растеж;
частичен катензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден катензитет на икономическия растеж.
КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (catensification
of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима
променлива (обикновено на времето) на катензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на катензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на катензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва катензисуфикация на икономическия
растеж* (catensisufication of the economic growth) [което е същото като ка58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензифициране на икономическия растеж* (catensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва катензидефикация на икономическия
растеж* (catensidefication of the economic growth). Катензификацията може да
се получи или чрез инкатензификация на икономическия растеж (което е покачване на инкатензивността на икономическия растеж), или чрез субдекатензификация на икономическия растеж (което е спадане на декатензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (catensification
of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна катензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща катензификация на икономическия растеж;
налична катензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща катензификация на икономическия растеж;
катензификация на икономическия растеж;
миноритарна катензификация на икономическия растеж;
предимствена катензификация на икономическия растеж;
преобладаваща катензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща катензификация на икономическия растеж;
субутвърдена катензификация на икономическия растеж;
субхипергенна катензификация на икономическия растеж;
субцялостна катензификация на икономическия растеж;
суперцялостна катензификация на икономическия растеж;
утвърдена катензификация на икономическия растеж;
хипогеннна катензификация на икономическия растеж;
цялостна катензификация на икономическия растеж;
частична катензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена катензификация на икономическия растеж.
КАУЗАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПЛИКАЦИЯ* (causal economic implitication) – вид икономическа импликация (вж. и импликация), с помощта на
която с известно приближение се изразява причинната връзка между икономическата предпоставка (economic premise) и икономическото следствие
(economic consequences). Икономическата импликация в общото й определение
не изобразява тази връзка. В общата икономическа импликация* (general
economic implitication) [същото като формална икономическа импликация*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(formal economic implitication)] истинността или неистинността на импликативното икономическо отношение зависи само от истинността или неистинността на икономическия антецедент* (economic antecedent) (на икономическата предпоставка, на икономически предходното) и на икономическия
консеквент* (economic consequent) (на икономическото следствие, на последващото), без да се отчита връзката помежду им по форма и по съдържание.
Каузалната икономическа импликация е призвана да отрази в някаква степен
каузалната зависимост между антецедента и консеквента и се означава с a ⊥ b,
което показва, че между a и b има някаква икономическа връзка (вж. връзка на
икономическата система) и по смисъл. В изчислението на каузалната икономическа импликация може да се изразяват определени каузални модалности
(вж. модална логика), като каузална икономическа възможност* (causal
economic possibility), каузална икономическа невъзможност* (causal
economic impossibility), каузална икономическа необходимост* (causal
economic indispensability /inevitability/).

КАУЗАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (causal economic system) –
същото като причинна икономичска система. Вж. и динамична икономическа
система.
КАЧЕСТВЕН ДЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualitative
detensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН ДЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative detensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН ЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualitative extratensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия
растеж.
КАЧЕСТВЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualitative extratensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КАЧЕСТВЕН ИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualitative
intensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАЧЕСТВЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative intensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН КАЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative caextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на
икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative catensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН ОПЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitative opextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на
икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative optensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КАЧЕСТВЕН ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative
tensivity of the economic growth) – същото като квалитензитет на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (quantitative
factor of the economic growth) – фактор на икономическия растеж, който въздейства върху икономическия растеж чрез използване (респ. чрез усвояване)
на промените в качеството на някакъв икономически ингредор (вж. икономическо качество). Покрива се с една от двете основни разновидности на понятието за екстратензивен фактор на икономическия растеж, която (разновидност) е качественият екстратензивен фактор (вж. квалиекстратензитет на
икономическия растеж и квалиекстратензивност на икономическия растеж)
(другата основна разновидност на екстратензивния фактор е мащабният екстратензивен фактор и тя няма качествена природа)]. Вж. количествен фактор
на икономическия растеж.
КАЧЕСТВНА ДЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualitative detensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАЧЕСТВЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitative extratensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualitative intensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
КАЧЕСТВЕНА КАЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (qualitative caextratensity of the economic growth) – вж. тензивност
на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualitative catensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕНА ОПЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (quantitative opextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualitative optensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕНА ТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualitative tensity of the economic growth) – същото като квалитензивност на
икономическия растеж.
КАЧЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (qualititative economic
wealth) – вж. [1] икономическо качество; [2] икореномическо качество; [3]
икотехномическо качество.
КАЧЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ (qualitative economic prognostication /forecasting/), технологично прогнозиране, – икономическо прогнозиране, при което се разработват предимно прогнози за дългосрочните тенденции в технологичното развитие и за други определящи страни
на икономическата среда. Обхваща най-вече дългосрочни икономически проблеми, които не се поддават на количествено измерване. При него широко се
използват експертни оценки, поради което се прилагат евристични изследова62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телски методи като методът “Делфи”, морфологичният анализ (morphological
analysis) [който е метод на технологично прогнозиране, основан върху изследванията на швейцарския математик Фр. Цвики; свежда се до предсказването на технологични пробиви чрез разбиване на възможностите на развитието в
компонентни атрибути и оценяване на различните атрибутни комбинации;
приложим е най-вече при многовариантни решение, като едното тях е найдоброто], методът La Prospective [който е разработване на прогнозни сценарии на икономическото развитие, които вземат под внимание и вероятностните променливи, въздействуващи върху прогнозирания обект]. Вж. количествено икономическо прогнозиране.
КАЧЕСТВЕНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(qualitatively-stratified economic system) – вж. конкретна ингредиентна икономическа система и стратифицирана икономическа система.
КАЧЕСТВО (quality) (кд) – във:
икономическо качество;
икореномическо качество;
икотехномическо качество.
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
интегрални методи за икономически анализ на качеството (вж. линейна система на икономическо управление);
качество на икономическата система;
качество на икономическото съждение;
критерий за качество на динамичната точност на системата на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
критерий за качество на икономическото регулиране;
критерий за качество на оптималното икономическо управление (същото като критерий на оптимално икономическо управление);
критерий за качество на системата на икономическо регулиране (вж.
критерий за качество на икономическото регулиране);
критерии за качество на системите на икономическо управление;
обектно икономическо качество;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщен интегрален критерий за качество на системите на икономическо управление;
предметно икономическо качество (същото като икономическо качество);
системно икономическо качество;
частни интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо
управление);
функция на икономическото качество (вж. задача на икономическата
оптимизация);
характеристики за качество на икономическото регулиране.
КАЧЕСТВО НА ДИНАМИЧНАТА ТОЧНОСТ НА СИСТЕМАТА НА
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (dynamic closeness /accuracy/ quality of
the economic management /control/ system) (ки) – във:
критерий за качество на динамичната точност на системата на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление).
КАЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
quality) – основна определеност на икономическата система. За динамичната
икономическа система (в частност – за времево-динамичната икономическа
система) качеството се схваща като нейна основна определеност по време на
извършващ в нея преходен икономически процес. Показатели за качеството на
динамичната икономическа система са: статичното отклонение на изходната икономическа величина система, максималното отклонение на изходната
икономическа величина, времето на преходния икономически процес, броят на
колебанията на фактическата изходна величина при преходния икономически
процес. Динамичната икономическа система притежава изискваното качество,
ако тя удовлетворява зададените условия за качество, т.е. ако показателите за
качество не превишават предварително зададените техни значения. Вж. преходен икономически процес.
КАЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (quality of
economic regulation) (ки) – във:
критерий за качество на икономическото регулиране;
критерий за качество на системата на икономическо регулиране (вж.
критерий за качество на икономическото регулиране);
характеристики за качество на икономическото регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КАЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪЖДЕНИЕ* (economic sentence
quality) – утвърдителна или отрицателна форма на икономическото съждение,
отразяваща принадлежността или непринадлежността на някакъв икономически признак на даден икономически предмет (в т.ч. и икономическо явление,
икономически процес, икономически обект, икономическа система); свойство
на категоричното икономическо съждение субектно-предикатният му строеж
(вж. икономически предикат) да бъде или утвърдителен, или отрицателен. Вж.
утвърдително икономическо съждение и отрицателно икономическо съждение.
КАЧЕСТВО НА ОПТИМАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(optimal economi management /control/ quality) (ки) – във:
критерий за качество на оптималното икономическо управление (същото като критерий на оптимално икономическо управление).
КАЧЕСТВО НА СИСТЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(quality of the economic management /control/ systems) (ки) – във:
интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо управление);
критерии за качество на системите на икономическо управление;
обобщен интегрален критерий за качество на системите на икономическо управление;
частни интегрални критерии за качество на системите на икономическо управление (вж. критерии за качество на системите на икономическо
управление).
КВАДРАТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА (quadratical /quadratically
integrable/ economic estimation) (ки) – във:
квадратична интегрална икономическа оценка.
КВАДРАТИЧНА
ИНТЕГРАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ОЦЕНКА*
(quadratical integral /quadratically integrable/ economic estimation) – интегрална
оценка (integrai estimation) от вида
2
2
2
n
2


2
2  dx 
4 d x 
2n  d x 
I n = ∫  x + τ 1   + τ 2  2  +... + τ n  n   dt ,
 dt 
0 
 dt 
 dt  

∞
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която освен площта на икономическото регулиране* (economic regulation
area), характеризира и степента на колебателност на регулируемия динамичен икономически процес* (regulable dynamic economuc process oscillatority) и
където x = x(t) е регулируемият изход (координатата във фазовото пространство) на динамичната система на икономическо регулиране (на динамичната
регулаторна икономическа система), а величините τ са константи. Вж. интегрални оценки на регулаторната икономическа система.
КВАДРАТИЧНА ФОРМА (quadratic form) – вж. матрица.
КВАДРАТИЧЕН КРИТЕРИЙ ЗА АБСОЛЮТНА ИКОНОМИЧЕСКА
УСТОЙЧИВОСТ* (quadratic criterium of absolute economic stability) – вж. абсолютна устойчивост на икономическата система.
КВАДРАТИЧНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА
(quadratically optimizational economic problem) – същото като задача на квадратичното програмиране в икономиката (същото като икономическа задача на
квадратичното програмиране).
КВАДРАТИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА (quadratic
distusbance in economy) (ки) – във:
критерий на квадратичното отклонение в икономиката (вж. регулярен
критерий на оптимално икономическо управление).
КВАДРАТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (quadratically programming) в икономиката – раздел от математическото програмиране, разглеждащо специален
клас оптимизационни икономически задачи (отнасящи се до функционирането
на оптимални икономически системи), при които се минимизира квадратична
икономическа функция с линейни ограничителни условия. То представлява
частен случай на изпъкналото програмиране. В нейния общ вид икономическата задача на квадратичното програмиране, т.е. квадратичната оптимизационна икономическа задача, може да се формулира по следния начин: да се минимизира целевата икономическа функция F(x) = ½ (x, Cx) – (b, x) при ограниченията Ax < c, където (x, Cx) и (b, x) са скаларни произведения на вектори, x –
n-мерният вектор на инструменталните икономически променливи, C – симетрична икономическа матрица с размерност n × n, A – матрицата на константите на икономическите ограничения с размерност r × n, b – n-мерен вектор, c –
n-мерният вектор на константите на ограниченията. Предполага се, че матри66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цата C е полуположително определена, т.е. (x, Cx) ≥ 0 за всички x (вж. матрица). В такъв случай целевата икономическа функция е F(x). Ако точката x* е
решение на икономическата задача на квадратичното програмиране, то се изпълнява при следното необходимо и достатъчно условие: съществува такъв rмерен вектор u*, щото
Cx * −b + A′u* = 0,
(u*, Ax * −c) = 0, u* > 0.

Когато икономическата матрица C е строго положително определена, т.е.
(x, Cx) > 0 за всички x ≠ 0, тогава за икономическата задача на квадратичното
програмиране може да бъде формулирана като двойнствена оптимизационната
икономическа задача: да се максимизира целевата икономическа функция
1
2

1
2

ϕ (u ) = − (Gu, u ) + (a, u ) − (C −1b, b)
при условията u ≥ 0, където G = AC-1A′ и a = AC-1b – c (вж. двойнствена задача
на линейното програмиране). При това е валидно и следното твърдение: ако x*
е решение на икономическата задача на квадратичното програмиране, то F(x*)
= φ(u*) и (u*, Ax* – c) = 0. Освен това векторът u*, който участвува в необходимите условия на икономическия екстремум, е едновременно с това и решение на двойнствената икономическа задача. За численото решаване на икономическата задача на квадратичното програмиране се прилагат методи, които са
пригодни за решението на задачата на изпъкналото програмиране в нейния
общ вид. Разработени са и методи, чрез които тя може да бъде решена чрез
краен брой стъпки.
КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (quadratic distance between economic sets) (ки) – във:
относително квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества).
КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (quadratic distance between fuzzy economic sets) (ки) – във:
относително квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества).
67

67

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ НА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ
МНОЖЕСТВА (quadratic distance between economic sets) (ки) – във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества).
КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ НА МЕЖДУ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (quadratic distance between fuzzy economic sets) (ки) –
във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества).
КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (Hemming`s quadratic distance between economic sets)
(ки) – във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически
множества);
относително квадратично разстояние на Хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества).
КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ РАЗМИТИ
ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА* (Hemming`s quadratic distance between
fuzzy economic sets) – вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества.
КВАДРАТИЧНО РАЗСТОЯНИЕ НА ХЕМИНГ МЕЖДУ РАЗМИТИ
ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (Hemming`s quadratic distance between
fuzzy economic sets) (ки) – във:
квадратично разстояние на хеминг между размити икономически
множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества);
относително квадратично разстояние на хеминг между размити икономически множества (вж. разстояние на Хеминг между размити икономически множества).
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до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАДРАТНА МАТРИЦА (square matrix) – вж. матрица.
КВАДРАТОР (quadrator) (кд) – във:
икономически квадратор (вж. интерференциален икономически корелатор);
квадратор на корелаторната икономическа система (същото като икономически квадратор; вж. интерференциален икономически корелатор).
КВАДРАТОР НА КОРЕЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(quadrator of the correlating economc system) – същото като икономически
квадратор (вж. интерференциален икономически корелатор).
КВАДРАТУРЕН СПЕКТЪР (quadraturical spectre) (ки) – във:
икономически квадратурен спектър (вж. крос-спектрален анализ в
икономиката);
квадратурен спектър на двумерния икономически процес (същото като икономически квадратурен спектър; вж. крос-спектрален анализ в икономиката).
КВАДРАТУРЕН СПЕКТЪР НА ДВУМЕРНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (quadraturical cospectre of the two-dimensional economic process) – същото
като икономически квадратурен спектър (вж. крос-спектрален анализ в икономиката).
КВАДРИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (squarable economic
set) – измеримо икономическо множество, чиито икономически подмножества
или множеството като цяло имат дължина, площ, обем или хиперобем.
КВАЗИВДЛЪБНАТА ЦЕЛЕВА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (quasiconcave objective /target/ economic function) – вж. нелинейно програмиране.
КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (quasi-dispositional reproductional economic system) – същото като квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (quasi-dispositional reproductional economic system) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------въплътено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като експлицитно-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система);
експлицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
ефективно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като насочено-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система);
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото
като квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система);
напрегнато-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система);
насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
натоварено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като противонасочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система);
противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система;
хетерогенно-ориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
хомогенно-ориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИГРАДИЕНТ (quasigradient) (кд) – във:
метод за проектиране на стохастични икономически квазиградиенти
(вж. метод на стохастичните квазиградиенти);
метод на стохастичните квазиградиенти;
стохастичен икономически квазиградиент (същото като стохастичен
обобщен икономически градиент; вж. метод на стохастичните
квазиградиенти).
КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (quasidispositional economic system) (ки) – във:
въплътено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като експлицитно-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система);
експлицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
ефективно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като насочено-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система);
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото
като квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система);
напрегнато-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система);
насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------натоварено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (същото като противонасочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система);
противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система;
хетерогенно-ориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
хомогенно-ориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-exiniffective economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНА
СУБСИЕФЕКТОРНОСТ*
(quasiexiniffective subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (quasi-exiniffective
subsieffectority) (ки) – във:
квазиексинифективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиексинифективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО БЛАГО* (quasi-exiniffective good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО БЛАГО (quasi-exiniffective good) (ки) – във:
квазиексинифективно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно икономичностно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (quasiexiniffective economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (quasiexiniffective economicalitic good) (ки) – във:
квазиексинифективно икономичностно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (quasiexiniffective subsieffectory good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (quasiexiniffective subsieffectory good) (ки) – във:
квазиексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (quasi-exiniffective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕКСИНИФЕКТИВНОСТ* (quasi-exiniffectivity) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ*
(quasi-effective economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА* (quasi-effective
economicalitic sphere) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-effective subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИЕФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (quasi-effective subsieffectority) (ки) – във:
квазиефективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
квазиефективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта).
КВАЗИЕФЕКТИВНА СФЕРА* (quasi-effective sphere) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНА СФЕРА (quasi-effective sphere) (ки) – във:
квазиефективна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕФЕКТИВНО БЛАГО* (quasi-effective good) – вж. зависимости
между благото и продукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНО БЛАГО (quasi-effective good) (ки) – във:
квазиефективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
квазиефективно икономическо благо;
квазиефективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО*
(quasi-effective
economic good), индификасно икономическо благо, индипрефикасно икономическо благо, (*) – икономически резултат, изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подсистема)
на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност* (indirect
economic activity /work/) (вж. икономическа дейност) по отношение на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на същата система (изход на последната е ефективното икономическо благо); една от разновидностите на работното икономическо благо (на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------артипрефикасното икономическо благо) и на поддържащото икономическо
благо (последното същото като префикасно икономическо благо или просто
като икономическо благо); същото като регулиращо икономическо благо
(regulative economic good). Нейната (на обратната връзка) цел е да контролира
пряката икономическа дейност на подсистемата на правата връзка и по такъв
начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната ефективност. Квазиефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването на
някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно, същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Индификасното икономическо благо е
резултат на непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност* (economic
quasi-worth) [в т.ч. икономическа квазистойност* (economic quasi-value) и
икономическа квазиполезност* (economic quasi-utility)]. Именно затова то е
квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или още
регулативно икономическо благо* (regulative economic good), като субектите
на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение
(economic redistribution) на ценността. Оттук се прави изводът, че едни от основните изходни разновидности на икономическата дейност са пряката икономическа дейност (по линията на правата връзка в икономическата система) и
икономическото регулиране (непряката икономическа дейност) (по линията на
обратната връзка в икономическата система).
Квазиефективното икономическо благо удовлетворява квазиефективни
икономически потребности* (quasi-effective economic needs /necessities/)
[същото като индификасни икономически потребности* (indiffectual
economic needs /necessities/)] на социума (в т.ч. квазиефективни икономически
потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на непряката икономическа дейност, където се създава квазиефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазиефективност (същото като икономическа индификасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазиефективност*
(average economic quasi-effectivity) и пределната икономическа квазиефективност* (marginal economic quasi-effectivity). На квазиефективното иконо75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо благо противостои понятието за ефективно икономическо благо (същото като дификасно икономическо благо). Съвкупност от квазиефективни
икономически блага в определен обхват образува квазиефективно икономическо богатство* (quasi-effective economic wealth) [същото като индификасно
икономическо богатство* (indiffectual economic wealth)] в същия обхват.
В зависимост от това каква е природата на предметната опредметеност и
какъв е характерът на опредметяващата способност на пряката икономическата дейност при правата връзка, която сътворява ефективното икономическо
благо, разновидности на квазиефективното икономическо благо, което регулира тази дейност, са (1) квазиприфективното икономическо благо (същото като
икономическа сервопродукция) (когато ефективното благо има относителносамостоятелна опредметеност и тогава на квазиприефективното благо отговаря
понятието за икономическа квазиприфективност) и (2) квазисефективното
икономическо благо (същото като икономическа сервоуслуга) (когато ефективното благо няма относително-самостоятелна опредметеност и тогава на квазисефективното благо отговаря понятието за икономическа квазисефективност).
В зависимост от възпроизводствената си принадлежност разновиднодсти на
квазиефективното икономическо благо са (1) квазирефективното икономическо благо (същото като непряко възпроизводствено икономическо благо, реиндификасно икономическо благо) (когато то като общо понятие се интерпретира
като резултат на обратна икономическа връзка в коя да е фаза на икономическото възпроизводство и тогава на него отговаря понятието за икономическа
квазирефективност, същото като икономическа реиндификасност), (2) квазиинифективното икономическо благо (същото като непряко производствено
икономическо благо, инииндификасно икономическо благо, квазиефекторно
икономическо благо, икономически сервопродукт) (когато то се интерпретира
като резултат на обратна икономическа връзка в икономическото производство и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазиинифективност,
същото като икономическа инииндификасност и като икономическа квазиефекторност), (3) квазикофективното икономическо благо (същото като непряко следпроизводствено икономическо благо, коиндификасно икономическо
благо) (когато то е резултат на обратнаjd икономическа връзка във възпроизводствена фаза, следваща след икономическото производство, като икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазикофективност, същото като икономическа коиндификасност) и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазиефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за квазиефективно консуматорско благо* (quasieffective consumptionary good), квазиефективно стопанско благо* (quasieffective protoeconomic good), квазиефективно пазарно-икономическо благо*
(quasi-effective marketly-economic good) и квазиефективно финасово-пазарноикономическо благо* (quasi-effective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазиефективно поддържащо благо* (quasieffective sustenance /sustaining/ good) (за квазиефективно благо при поддържането).
КВАЗИЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasi-effective
economic wealth) – вж. квазиефективно икономическо благо.
КВАЗИЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (quasi-effective
economicalitic good) (ки) – във:
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (quasi-effective subsieffectory good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (quasi-effective subsieffectory good) (ки) – във:
квазиефективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж.
зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИЕФЕКТИВНО
СУБСИЕФЕКТОРНО
ИКОНОМИЧНОСТНО
БЛАГО* (quasi-effective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНОСТ* (quasi-effectivity /quasi-effectiveness/) – вж. зависимости между благото и продукта.
КВАЗИЕФЕКТИВНОСТ (quasi-effectiveness /quasi-effectivity/) (кд) – във:
вторична възпроизводствена икономическа квазиефективност (същото
като икономическа квазиресефективност);
77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторична икономическа квазиефективност (същото като икономическа
квазисефективност);
вторична производствена икономическа квазиефективност (същото като
икономическа квазиинисефективност);
вторична следпроизводствена икономическа квазиефективност (същото
като икономическа квазикосефективност);
възпроизводствена икономическа квазиефективност (същото като икономическа квазирефективност);
икономическа квазиефективност;
квазиефективност (вж. зависимости между благото и продукта);
квазиефективност в продуктовия микс;
производствена икономическа квазиефективност (същото като икономическа квазиинифективност);
първична възпроизводствена икономическа квазиефективност (същото
като икономическа квазиреприфективност);
първична икономическа квазиефективност (същото като икономическа
квазиприфективност);
първична производствена икономическа квазиефективност (същото като
икономическа квазииниприфективност);
следпроизводствена икономическа квазиефективност (същото като икономическа квазикофективност).
КВАЗИЕФЕКТИВНОСТ В ПРОДУКТОВИЯ МИКС (quasi-efficiency in the
product-mix) (в микр.) – икономическа ефективност, която съответствува на
квазиоптимума на общото пазарно равновесие (в микр.).
КВАЗИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-effectory economic good) – същото като квазиинифективно икономическо благо.
КВАЗИЕФЕКТОРНОСТ (quasi-effectority) (кд) – във:
вторична икономическа квазиефекторност (същото като икономическа
квазиинисефективност);
икономическа квазиефекторност (същото като икономическа квазиинифективност);
първична икономическа квазиефекторност (същото като икономическа
квазииниприфективност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИЗАТВОРЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (quasiclosed
economic system) – вж. икономически фрейм.
КВАЗИИЗПЪКНАЛА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (quasi-convex optimizational economic problem) – същото като задача на
квазиизпъкналото програмиране в икономиката. Вж. нелинейно програмиране.
КВАЗИИЗПЪКНАЛО ПРОГРАМИРАНЕ (quasi-convex programming) в икономиката – вж. нелинейно програмиране.
КВАЗИИНИПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasiinipriffective economic good), непряко първично производствено икономическо благо, квазиприфекторно икономическо благо, производствена
икономическа сервопродукция, първичен икономически сервопродукт),
(*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на квазиинифективното икономическо благо (непрякото производствено икономическо
благо, инииндификасното икономическо благо, квазиефекторното икономическо благо, икономическият сервопродукт) и на квазиприфективното икономическо благо (икономическата сервопродукция). Тъй като пък от своя страна
квазиинифективното икономическо благо е едновременно разновидност на
инификасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо
(индификасното икономическо благо), а квазиприфективното икономическо
благо е едновременно разновидност на прификасното икономическо благо и
квазиефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, квазиинипрефективното икономическо благо е едновременно разновидност на (α) инификасното икономическо благо, (β) квазиефективното икономическо благо и
(γ) прификасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо (α), квазииниреприфективното икономическо благо е такова
работно икономическо благо, което възниква в икономическото производство
и затова е инификасно), Второ (β), квазииниприфективното икономическо
благо е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подисистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност* (indirect economic activity /work/) (вж. икономическа
дейност) и нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на
подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономи79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа подисистема) на функциониращата производствена система и по такъв
начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка
ефективност. Квазииниприфективното икономическо благо оказва регулиращо
икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено
(посредством въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването
на някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо
въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е
индификасно, същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в крайна сметка то се разглежда
като квазиинифективно (квазипроизводствено, инииндификасно) икономическо благо. Квазииниприфективното икономическо благо е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа
ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност),
но пък се създава икономическа квазиценност* (economic quasi-worth) [в т.ч.
икономическа квазистойност* (economic quasi-value) и икономическа квазиполезност* (economic quasi-value)]. Именно затова то е квазиефективно
икономическо благо (непряко икономическо благо) или още регулативно
икономическо благо* (regulative economic good), като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение (economic
redistribution) на ценността. Трето (γ), резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от квазииниприфективното икономическо благо
пряка икономическа дейност е благо, което след неговото създаване и преди
консумацията (употребата) му има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно. Крайното (комплексното) му определение
като квазииниприфективно икономическо благо показва, че то е резултат на
квазииниприфективна икономическа дейност* (quasi-inipriffective economic
activity /work/) и оказва квазииниприфективно икономическо въздействие
върху околната среда. Квазииниприфективното икономическо благо удовлетворява квазииниприфективни икономически потребности* (quasiinipriffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазииниприфективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера).
В областта на квазииниприфективната икономическа дейност, където се създава квазииниприфективното икономическо благо, се конституира понятието за
икономическа квазииниприфективност със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазииниприфективност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(average economic quasi-inipriffectivity) и пределната икономическа квазииниприфективност* (marginal economic quasi-inipriffectivity).
Квазииниприфективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазииниприфективно икономическо благо* (immateral quasiinipriffective economic good). Съвкупност от квазииниприфективни икономически блага в определен обхват образува квазииниприфективно икономическо богатство* (quasi-inipriffective economic wealth) в същия обхват. То е
нематериално квазииниприфективно икономическо богатство* (immateral
quasi-inipriffective economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазииниприфективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазииниприфективно консуматорско благо* (quasi-inipriffective consumptionary good), квазииниприфективно стопанско благо* (quasi-inipriffective protoeconomic good), квазииниприфективно
пазарно-икономическо благо* (quasi-inipriffective marketly-economic good) и
квазииниприфективно финасово-пазарно-икономическо благо* (quasiinipriffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазииниприфективно поддържащо благо* (quasi-inipriffective
sustenance /sustaining/ good) (за квазииниприфективно благо при поддържането).

КВАЗИИНИПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasiinipriffective economic wealth) – вж. квазииниприфективно икономическо благо.
КВАЗИИНИПРИФЕКТИВНОСТ (quasi-repriffectivity) (кд) – във:
икономическа квазииниприфективност.
КВАЗИИНИСЕФЕКТИВНО
ИКОНОМИЧЕСКО
БЛАГО*
(quasiiniseffective economic good), непряко вторично производствено икономическо благо, квазисефекторно икономическо благо, производствена икономическа сервоуслуга, вторичен иконономически сервопродукт, (*) –
икономическо благо, което е едновременно разновидност на квазиинифективното икономическо благо (непрякото производственото икономическо благо,
инииндификасното икономическо благо) и на квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга). Тъй като пък от своя страна квазиинифективното икономическо благо е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо благо), а квазисефективното икономическо благо е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, квазиинисефективното
икономическо благо е едновременно разновидност на (α) инификасното икономическо благо, (β) квазиефективното икономическо благо и (γ) сефикасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо
(α), квазиинисефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в икономическото производство и затова е инификасно, Второ (β), квазиинисефективното икономическо благо е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подисистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ.
като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност*
(indirect economic activity /work/)] и нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подисистема) на функциониращата производствена
система и по такъв начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване)
на нейната пряка ефективност. Квазиинисефективното икономическо благо
оказва регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност)
към удовлетворяването на някакви икономически потребности (така че това е
косвено икономическо въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно, същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в
крайна сметка то се разглежда като квазиефективно (непряко производствено, реиндификасно) икономическо благо. Квазиинисефективното икономическо благо е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не
се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и
нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност* (economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа квазистойност*
(economic quasi-value) и икономическа квазиполезност* (economic quasiutility)]. Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко
икономическо благо) или още регулативно икономическо благо* (regulative
economic good), като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение (economic redistribution) на ценността. Трето
(γ), резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от квазиинисефективното икономическо благо пряка икономическа дейност е благо,
което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му няма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в
потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”)
ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение като квазиинисефективно икономическо благо показва, че то е резултат на
квазиинисефективна икономическа дейност* (quasi-iniseffective economic
activity /work/) (вж. икономическа дейност) и оказва квазиинисефективно
икономическо въздействие върху околната среда. Квазиинисефективното икономическо благо удовлетворява квазиинисефективни икономически потребности* (quasi-iniseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч.
квазиинисефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на квазиинисефективната икономическа дейност,
където се създава квазиинисефективното икономическо благо, се конституира
понятието за икономическа квазиинисефективност със своите многобройни
разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазиинисефективност* (average economic quasi-iniseffectivity) и пределната икономическа
квазиинисефективност* (marginal economic quasi-iniseffectivity).
Квазиинисефективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазиинисефективно икономическо благо* (immateral quasiiniseffective economic good). Съвкупност от квазиинисефективни икономически
блага в определен обхват образува квазиинисефективно икономическо богатство* (quasi-iniseffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазиинисефективно икономическо богатство* (immateral quasiiniseffective economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазиинисефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазиинисефективно консуматорско благо*
(quasi-iniseffective consumptionary good), квазиинисефективно стопанско
благо* (quasi-iniseffective protoeconomic good), квазиинисефективно пазарноикономическо благо* (quasi-iniseffective marketly-economic good) и квазиинисефективно финасово-пазарно-икономическо благо* (quasi-iniseffective
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазиинисефективно поддържащо благо* (quasi-iniseffective sustenance /sustaining/
good) (за квазиинисефективно благо при поддържането).
КВАЗИИНИСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasiiniseffective economic wealth) – вж. квазиинисефективно икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИИНИСЕФЕКТИВНОСТ (quasi-iniseffectivity) (кд) – във:
икономическа квазиинисефективност.
КВАЗИИНИФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-iniffective economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИИНИФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-iniffective subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИИНИФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (quasi-iniffective subsieffectority) (ки) – във:
квазиинифективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиинифективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИИНИФЕКТИВНО БЛАГО (quasi-iniffective good) (ки) – във:
квазиинифективно икономическо благо;
квазиинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-iniffective
economic good), непряко производствено икономическо благо, инииндификасно икономическо благо, квазиефекторно икономическо благо, икономически сервопродукт, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на инификасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо, квазиинифективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което
възниква в икономическото производство (затова то е инификасно). Второ,
квазиинифективното икономическо благо е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подсистема) на
някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо
управление), т.е. като пряка икономическа дейност* (indirct economic activity
/work/)] (вж. икономическа дейност) и нейната цел е да контролира пряката
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на
регулиуемата икономическа подсистема) на функциониращата производствена система и по такъв начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка ефективност. Квазиефективното икономическо благо
оказва регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност)
към удовлетворяването на някакви икономически потребности (така че това е
косвено икономическо въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно, същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в
крайна сметка то се разглежда като квазиинифективно (непряко производствено, инииндификасно) икономическо благо. Квазиинифективното икономическо благо е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не
се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и
нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност* (economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа квазистойност*
(economic quasi-value) и икономическа квазиполезност* (economic quasiutility)]. Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко
икономическо благо) или още регулативно икономическо благо* (regulative
economic good) като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение (economic redistribution) на ценността. Квазиинифективното икономическо благо е резултат на непряка инифективната
икономическа дейност* (indirect iniffective economic activity /work/) и оказва
квазиинифективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазиинифективното икономическо благо удовлетворява квазиинифективни икономически потребности* (quasi-iniffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазиинифективни икономически потребности на поддържащата и
на супериалната сфера). В областта на квазиинифективната икономическа
дейност, където се създава квазиинифективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазиинифективност (същото като непряка производствена икономическа артипрефикасност, производстгвена икономическа квазиефективност, икономическа квазиефекторност) със своите
многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазиинифективност* (average quasi-iniffectivity) и пределната икономическа
квазиинифективност* (marginal quasi-iniffectivity).
Квазиинифективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазиинифективно икономическо благо* (immateral quasi-iniffective
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic good). Съвкупност от квазиинифективни икономически блага в определен обхват образува квазиинифективно икономическо богатство* (quasiiniffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазиинифективно икономическо богатство* (immateral quasi-iniffective economic
wealth).
Според предметната класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на квазиинифективното икономическо благо
са (1) квазииниприфективното икономическо благо (същото като непряко първично възпроизводствено икономическо благо, производствена икономическа
сервопродукция), като на него отговаря понятието за икономическа квазииниприфективност (същото като непряка първична производствена икономическа
артипрефикасност, първична производствена икономическа квазиефективност, първична икономическа квазиефекторност) и (2) квазиинисефективното икономическо благо (същото като непряко вторично възпроизводствено
икономическо благо, производствена икономическа сервоуслуга), като на него
отговаря понятието за икономическа квазиинисефективност (същото като
непряка вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа квазиефективност, вторична икономическа
квазиефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазиинифективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазиинифективно консуматорско благо*
(quasi-iniffective consumptionary good), квазиинифективно стопанско благо*
(quasi-iniffective
protoeconomic
good),
квазиинифективно
пазарноикономическо благо* (quasi-iniffective marketly-economic good) и квазиинифективно
финасово-пазарно-икономическо
благо*
(quasi-iniffective
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазиинифективно поддържащо благо* (quasi-iniffective sustenance /sustaining/
good) (за квазиинифективно благо при поддържането).

КВАЗИИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasiiniffective economic wealth) – вж. квазиинифективно икономическо благо.
КВАЗИИНИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (quasi-iniffective
economicalitic good) (ки) – във:
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
86

86

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИИНИФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (quasi-iniffective
subsieffectory good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИИНИФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (quasi-iniffective
subsieffectory good) (ки) – във:
квазиинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИИНИФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО
БЛАГО* (quasi-iniffective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИИНИФЕКТИВНОСТ* (quasi-iniffectivity) – вж. зависимости между
благото и продукта.
КВАЗИИНИФЕКТИВНОСТ (quasi-iniffectivity) (кд) – във:
икономическа квазиинифективност;
квазиинифективност (вж. зависимости между благото и продукта).
КВАЗИКОДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-codiffectual
economic good) – същото като квазикофективно икономическо благо.
КВАЗИКОСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-coseffective
economic good), непряко вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа сервоуслуга, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на квазикофективното икономическо
благо (непрякото следпроизводствено икономическо благо, коиндификасното
икономическо благо) и на квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга). Тъй като пък от своя страна квазикофективното икономическо благо е едновременно разновидност на кофикасното икономическо
благо и квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо
благо), а квазисефективното икономическо благо е едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, квазикосефективното икономическо благо е
едновременно разновидност на (α) кофикасното икономическо благо, (β) квазиефективното икономическо благо и (γ) сефикасното икономическо благо
и затова притежава техните характеристики. Първо (α), квазикосефективното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в
накоя от следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство (на
икономическото следпроизводство) и затова е кофикасно), Второ (β), квазикосефективното икономическо благо е изход на подсистемата на обратната
икономическа връзка (на регулиращата икономическа подисистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се
интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност* (indirect economic activity
/work/) (вж. икономическа дейност), и нейната цел е да контролира пряката
икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка на
функциониращата следпроизводствена система и по такъв начин е важна
предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка ефективност.
Квазикосефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо
въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством
въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването на някакви
икономически потребности (така че това е косвено икономическо въздействие
върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно,
същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно
икономическо благо). Ето защо в крайна сметка то се разглежда като квазиефективно (непряко производствено, реиндификасно) икономическо благо.
Квазикосефективното икономическо благо е резултат на непроизводителен
икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в
т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се
създава икономическа квазиценност* (economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа квазистойност* (economic quasi-value) и икономическа квазиполезност* (economic quasi-utility)]. Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или още регулативно икономическо благо* (regulative economic good), като субектите на непроизводителния
труд участвуват в икономическото преразпределение (economic redistribution)
на ценността. Трето (γ), резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от квазикосефективното икономическо благо пряка икономическа
дейност е благо, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването
му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично
(“секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното)
му определение като квазикосефективно икономическо благо показва, че то е
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултат на квазикосефективна икономическа дейност* (quasi-coseffective
economic activity /work/) и оказва квазикосефективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазикосефективното икономическо благо удовлетворява квазикосефективни икономически потребности* (quasi-coseffective
economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазикосефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на
квазикосефективната икономическа дейност, където се създава квазикосефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазикосефективност със своите многобройни разновидности. Към тях се числят
средната икономическа квазикосефективност* (average economic quasicoseffectivity) и пределната икономическа квазикосефективност* (marginal
economic quasi-coseffectivity).
Квазикосефективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазикосефективно икономическо благо* (immateral quasi-coseffective
economic good). Съвкупност от квазикосефективни икономически блага в определен обхват образува квазикосефективно икономическо богатство*
(quasi-coseffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазикосефективно икономическо богатство* (immateral quasi-coseffective
economic wealth).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазикосефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазикосефективно консуматорско благо*
(quasi-coseffective consumptionary good), квазикосефективно стопанско благо* (quasi-coseffective protoeconomic good), квазикосефективно пазарноикономическо благо* (quasi-coseffective marketly-economic good) и квазиикосефективно финасово-пазарно-икономическо благо* (quasi-coseffective
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазикосефективно поддържащо благо* (quasi-coseffective sustenance /sustaining/
good) (за квазикосефективно благо при поддържането).
КВАЗИКОСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasicoseffective economic wealth) – вж. квазикосефективно икономическо благо.
КВАЗИКОСЕФЕКТИВНОСТ (quasi-coseffectivity) (кд) – във:
икономическа квазикосефективност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИКОФЕКТИВНА
ИКОНОМИЧНОСТНА
СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-coffective economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИКОФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-coffective subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИКОФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (quasi-coffective subsieffectority) (ки) – във:
квазикофективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта).
КВАЗИКОФЕКТИВНО БЛАГО (quasi-coffective good) (ки) – във:
квазикофективно икономическо благо;
квазикофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИКОФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-coffective
economic good), непряко следпроизводствено икономическо благо, квазикодификасно икономическо благо, коиндификасно икономическо благо,
(*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на кофикасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо, квазикофективното икономическо
благо е такова работно икономическо благо, което възниква в следпроизводствените фази на икономическото възпроизводство (икономическата размяна,
икономическото разпределение и икономическото потребленше) (затова то е
кофикасно). Второ, квазикофективното икономическо благо е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността
на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ.
като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност*
(indirect economic activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и нейната цел е
да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата
икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на функ90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циониращата следпроизводствена система и по такъв начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка ефективност. Квазиефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо въздействие
върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването на някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно, същото
като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в крайна сметка то се разглежда като квазикофективно
(непряко следпроизводствено, коиндификасно) икономическо благо. Квазикофективното икономическо благо е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова
икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава
икономическа квазиценност* (economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа
квазистойност* (economic quasi-value) и икономическа квазиполезност*
(economic quasi-utility)]. Именно затова то е квазиефективно икономическо
благо (непряко икономическо благо) или още регулативно икономическо
благо* (regulative economic good), като субектите на непроизводителния труд
участвуват в икономическото преразпределение (economic reproduction) на
ценността. Квазикофективното икономическо благо е резултат на непряка
следпроизводствена икономическа дейност* (indirect post-production
economic activity /work/) и оказва квазикофективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазикофективното икономическо благо удовлетворява квазикофективни икономически потребности* (quasicoffective
economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазикофективни икономически
потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на квазикофективната икономическа дейност, където се създава квазикофективното
икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазикофективност (същото като непряка следпроизводствена икономическа артипрефикасност, производстгвена икономическа квазиефективност) със своите
многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазикофективност* (average quasi-coffectivity) и пределната икономическа
квазикофективност* (marginal quasi-coffectivity).
Квазикофективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазикофективно икономическо благо* (immateral quasi-coffective
economic good). Съвкупност от квазикофективни икономически блага в определен обхват образува квазикофективно икономическо богатство* (quasi91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------coffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазикофективно икономическо богатство* (immateral quasi-coffective economic wealth).
Според предметната класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидност на квазикофективното икономическо благо е
квазикосефективното икономическо благо (същото като непряко вторично
следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа
сервоуслуга), като на него отговаря понятието за икономическа квазикосефективност (същото като непряка вторична следпроизводствена икономическа
артипрефикасност, вторична следпроизводствена икономическа квазиефективност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазикофективно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за квазикофективно консуматорско благо* (quasicoffective consumptionary good), квазикофективно стопанско благо* (quasicoffective protoeconomic good), квазикофективно пазарно-икономическо благо* (quasi-coffective marketly-economic good) и квазикофективно финасовопазарно-икономическо благо* (quasi-coffective financially-marketly-economic
good). Общо за всички тях е понятието за квазикофективно поддържащо
благо* (quasi-coffective sustenance /sustaining/ good) (за квазикофективно благо
при поддържането).

КВАЗИКОФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasicoffective economic wealth) – вж. квазикофективно икономическо благо.
КВАЗИКОФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (quasi-coffective
economicalitic good) (ки) – във:
квазикофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИКОФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (quasi-coffective
subsieffectory good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИКОФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (quasi-coffective
subsieffectory good) (ки) – във:
квазикофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИКОФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧЕНОСТНО
БЛАГО* (quasi-coffective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИКОФЕКТИВНОСТ (quasi-coffectivity) (кд) – във:
икономическа квазикофективност.
КВАЗИНОРМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (quasinormal
economic space) – квазинормално пространство (quasinormal space) в икономическа среда; регулярно икономическо пространство, в което две непресичащи се π-икономически множества имат непресичащи се икономически околности. Вж. нормално икономическо пространство.
КВАЗИОПТИМУМ НА ОБЩОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (quasioptimum of the general matket equilibrium) (в микр.) – положение в микроикономическото общо пазарно равновесие, при което между отклоненията (неефективностите) в продуктовия микс(в микр.), произтичащи от монопола(в
микр.) и от данъчното облагане (изобщо – произтичащи от различни причини),
може да се получи частично и дори пълно компенсиране. Причината е в това,
че монополът [и изобщо несъвършената икономическа конкуренция(в микр.)]
и данъчното облагане индуцират (при постоянни други условия) противоположни отклонения в ефективността в продуктовия микс, изразени чрез противоположните отклонения в съотношението между пределната норма на еквивалентното заместване на продуктите (в микр.) и пределната норма на еквивалентната продуктова трансформация(в микр.). При монополното производство пределната норма на еквивалентното заместване на продуктите е поголяма от пределната норма на еквивалентната продуктова трансформация, а
при данъчното облагане на потреблението пределната норма на еквивалентното заместване на продуктите е по-малка от пределната норма на еквивалентната продуктова трансформация. По този начин чрез посоченото компенсиране
се реализира квазиоптимум, който е едно приближение до пълния оптимум на
микроикономическото общо пазарно равновесие, т.е. създава се ефективност,
която е близка до ефективността в общото пазарно равновесие.
КВАЗИПОЛИНОМИАЛНА АПРОКСИМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ (economic functions quasi-polynomial approximation) – вж. апроксимация на икономически функции.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИПРИФЕКТИВНО БЛАГО* (quasi-priffective good) – вж. зависимости
между благото и продукта.
КВАЗИПРИФЕКТИВНО БЛАГО (quasi-priffective good) (ки) – във:
квазиприфективно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
квазиприфективно икономическо благо.
КВАЗИПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-priffective
economic good), икономическа сервопродукция, (*) – икономическо благо,
което е едновременно разновидност на квазиефективното икономическо благо
(на индификасното икономическо благо) и на прификасното икономическо
благо (на първичното ефикасно икономическо благо) и затова притежава техните характеристики. Първо, квазиприфективното икономическо благо (същото като първично кавзиефективно икономическо благо) е такова работно
икономическо благо, което, е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление),
т.е. като непряка икономическа дейност* (indirect economic activity /work/)]
(вж. икономическа дейност) и нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на функциониращата система и по такъв
начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка
ефективност. Квазиефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено
(посредством въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването
на някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо
въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е
индификасно, същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Квазиприфективното икономическо благо
е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не се създава
нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност (в т.ч.
икономическа квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова
то е квазиефективно икономическо благо или още регулативно икономическо
благо* (regulative economic good), като субектите на непроизводителния труд
участвуват в преразпределението на ценността. Второ, резултатът от функци94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------онирането на обслужваната (регулираната) от квазиприфективното икономическо благо пряка икономическа дейност е благо, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му има относително-самостоятелна
опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно. По съвкупност квазиприфективното икономическо благо е резултат на квазиприфективна икономическа
дейност* (quasi-priffective economic activity /work/) и оказва квазиприфективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазиприфективното
икономическо благо удовлетворява квазиприфективни икономически потребности* (quasi-priffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазиприфективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). Съвкупност от прифективни икономически блага в определен обхват образува квазиприфективно икономическо богатство* (quasi-priffective
economic wealth) в същия обхват. В областта на квазиприфективната икономическа дейност, където се създава квазиприфективното икономическо благо, се
конституира понятието за икономическа квазиприфективност (същото като
непряка първична икономическа артипрефикасност) със своите многобройни
разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазиприфективност* (average economic quasi-priffectuality) и пределната икономическа квазиприфективност* (marginal economic quasi-priffectuality).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на квазиприфективното икономическо благо са (1) квазиреприфективното икономическо благо (същото като
непряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена
икономическа сервопродукция), като на него отговаря понятието за икономическа квазиреприфективност (непряка първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична възпроизводствена икономическа квазиефективност), (2) квазииниприфективното икономическо благо (същото като
непряко първично производствено икономическо благо, квазиприфекторно
икономическо благо, производствена икономическа сервопродукция, първичен
икономически сервопродукт), като на него отговаря понятието за икономическа кавзииниприфективност (непряка първична производствена икономическа
артипрефикасност, първична производствена икономическа квазиефективност) и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазиприфактивно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазиприфективно консуматорско благо*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(quasi-priffective consumptionary good), квазиприфективно стопанско благо*
(quasi-priffective
protoeconomic
good),
квазиприфективно
пазарноикономическо благо* (quasi-priffective marketly-economic good) и квазиприфективно
финасово-пазарно-икономическо
благо*
(quasi-priffective
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазиприфективно поддържащо благо* (quasi-priffective sustenance /sustaining/
good) (за квазиприфективно благо при поддържането).

КВАЗИПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasipriffective economic wealth) – вж. квазиприфективно икономическо благо.
КВАЗИПРИФЕКТИВНОСТ* (quasi-priffectivity) – вж. зависимости между
благото и продукта.
КВАЗИПРИФЕКТИВНОСТ (quasi-priffectivity) (кд) – във:
икономическа квазиприфективност;
квазиприфективност (вж. зависимости между благото и продукта).
КВАЗИПРИФЕКТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-priffectory
economic good) – същото като квазииниприфективно икономическо благо.
КВАЗИРАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (quasi-equiaxial
/pseudoequiaxial/ economic process) – същото като квазистатичен икономически процес. Вж. и обратим икономически процес.
КВАЗИРАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (quasi-equiaxial
/pseudoequiaxial/ economic process) (ки) – във:
квазиравновесен икономически процес (същото като квазистатичен икономически процес; вж. и обратим икономически процес);
квазиравновесен ценностнодинамичен икономически процес (същото като
квазистатичен ценностнодинамичен икономически процес; вж. и обратим
икономически процес).
КВАЗИРАВНОВЕСЕН ЦЕННОСТНОДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС* (quasi-equiaxial /pseudoequiaxial/ worth-dynamic economic process) –
същото като квазистатичен ценностнодинамичен икономически процес. Вж. и
обратим икономически процес.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИРЕГУЛЯРНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (quasi-regular economic
point) – вж. ергодично икономическо множество.
КВАЗИРЕДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-rediffectual
economic good) – същото като квазирефективно икономическо благо.
КВАЗИРЕНТА (quasi-rent) (кд) – във:
икономическа квазирента (в микр.).
КВАЗИРЕПРИФЕКТИВНО
ИКОНОМИЧЕСКО
БЛАГО*
(quasirepriffective economic good), непряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа сервопродукция, (*) –
икономическо благо, което е едновременно разновидност на квазирефективното икономическо благо (непрякото възпроизводствено икономическо благо,
реиндификасното икономическо благо) и квазиприфективното икономическо
благо (икономическата сервопродукция). Тъй като пък от своя страна квазирефективното икономическо благо е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо благо), а квазиприфективното икономическо благо е
едновременно разновидност на прификасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, квазирепрефективното
икономическо благо е едновременно разновидност на (α) рефикасното икономическо благо, (β) квазиефективното икономическо благо и (γ) прификасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо
(α), квазиреприфективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в различните фази на икономическото възпроизводство (то е общо понятие за икономическо благо, възникващо в икономическото
производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и
икономическото потребление, и затова е рефикасно), Второ (β), квазиреприфективното икономическо благо е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подисистема) на някаква
функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се
интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка икономическа дейност* (indirect economic activity
/work/)] и нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа
подисистема) на функциониращата възпроизводствена система и по такъв начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефективност. Квазиреприфективното икономическо благо оказва регулиращо
икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено
(посредством въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването
на някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо
въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е
индификасно, същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в крайна сметка то се разглежда
като квазирефективно (непряко възпроизводствено, реиндификасно) икономическо благо. Квазиреприфективното икономическо благо е резултат на
непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова
икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова
икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност*
(economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа квазистойност* (economic quasivalue) и икономическа квазиполезност* (economic quasi-utility)]. Именно
затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо
благо) или още регулативно икономическо благо* (regulative economic good),
като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото
преразпределение (economic redistribution) на ценността. Трето (γ), резултатът
от
функционирането
на
обслужваната
(регулираната)
от
квазиреприфективното икономическо благо пряка икономическа дейност е
благо, което след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му
има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се
интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като
прификасно. Крайното (комплексното) му определение като квазиреприфективно икономическо благо показва, че то е резултат на квазиреприфективна икономическа дейност* (quasi-repriffective economic activity
/work/) (вж. икономическа дейност) и оказва квазиреприфективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазиреприфективното икономическо благо удовлетворява квазиреприфективни икономически потребности*
(quasi-repriffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазиреприфективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната
сфера). В областта на квазиреприфективната икономическа дейност, където се
създава квазиреприфективното икономическо благо, се конституира понятието
за икономическа квазиреприфективност със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа квазиреприфективност* (average quasi-repriffectivity) и пределната икономическа квазиреприфективност* (marginal quasi-repriffectivity).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Квазиреприфективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазиреприфективно икономическо благо* (immateral quasirepriffective economic good). Съвкупност от квазиреприфективни икономически блага в определен обхват образува квазиреприфективно икономическо
богатство* (quasi-repriffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазиреприфективно икономическо богатство* (immateral quasirepriffective economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) една от подразновидностите на квазиреприфективното
икономическо благо е квазииниприфективното икономическо благо (същото
като непряко първично производствено икономическо благо, квазиприфекторно икономическо благо, производствена икономическа сервопродукция, първичен икономически сервопродукт). На него отговаря понятието за икономическа
квазииниприфективност (същото като непряка първична производствена икономическа артипрефикасност, първична производствена икономическа квазиефективност, първична икономическа квазиефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазиреприфективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазиреприфективно консуматорско благо*
(quasi-repriffective consumptionary good), квазиреприфективно стопанско
благо* (quasi-repriffective protoeconomic good), квазиреприфективно пазарноикономическо благо* (quasi-repriffective marketly-economic good) и квазиреприфективно финасово-пазарно-икономическо благо* (quasi-repriffective
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазиреприфективно поддържащо благо* (quasi-repriffective sustenance /sustaining/
good) (за квазиреприфективно благо при поддържането).
КВАЗИРЕПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasirepriffective economic wealth) – вж. квазиреприфективно икономическо благо.
КВАЗИРЕПРИФЕКТИВНОСТ (quasi-repriffectivity) (кд) – във:
икономическа квазиреприфективност.
КВАЗИРЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-reseffective
economic good), непряко вторично възпроизводствено икономическо благо,
възпроизводствена икономическа сервоуслуга, (*), – икономическо благо,
което е едновременно разновидност на квазирефективното икономическо благо (непрякото възпроизводствено икономическо благо, реиндификасното ико99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо благо) и на квазисефективното икономическо благо (икономическата сервоуслуга). Тъй като пък от своя страна квазирефективното икономическо благо е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо
благо), а квазисефективното икономическо благо е едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и квазиефективното икономическо благо, то, в крайна сметка, квазиресефективното икономическо благо е
едновременно разновидност на (α) рефикасното икономическо благо, (β) квазиефективното икономическо благо и (γ) сефикасното икономическо благо
и затова притежава техните характеристики. Първо (α), квазиресефективното
икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в
различните фази на икономическото възпроизводство (то е общо понятие за
икономическо благо, възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, и затова е рефикасно), Второ (β), квазиресефективното икономическо
благо е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на регулиращата икономическа подисистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка
икономическа дейност* (indirect economic activity /work/)] и нейната цел е да
контролира пряката икономическа дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подисистема) на функциониращата възпроизводствена система и по такъв начин е важна предпоставка
за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка ефективност. Квазиресефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо въздействие
върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването на някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно, същото
като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в крайна сметка то се разглежда като квазирефективно
(непряко възпроизводствено, реиндификасно) икономическо благо. Квазиресефективното икономическо благо е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова
икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава
икономическа квазиценност* (economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа
квазистойност* (economic quasi-value) и икономическа квазиполезност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economic quasi-utility)]. Именно затова то е квазиефективно икономическо
благо (непряко икономическо благо) или още регулативно икономическо
благо* (regulative economic good) като субектите на непроизводителния труд
участвуват в икономическото преразпределение на ценността. Трето (γ), резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от квазиресефективното икономическо благо пряка икономическа дейност е благо, което
след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”)
ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение като квазиресефективно икономическо благо показва, че то е резултат на
квазиресефективна икономическа дейност* (quasi-reseffective economic
activity /work/) (вж. икономическа дейност) и оказва квазиресефективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазиресефективното икономическо благо удовлетворява квазиресефективни икономически потребности*
(quasi-reseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазиресефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера).
В областта на квазиресефективната икономическа дейност, където се създава
квазиресефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазиресефективност със своите многобройни разновидности. Към
тях се числят средната икономическа квазиресефективност* (average
economic quasi-reseffectivity) и пределната икономическа квазиресефективност* (marginal economic quasi-reseffectivity).
Квазиресефективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазиресефективно икономическо благо* (immateral quasi-reseffective
economic good). Съвкупност от квазиресефективни икономически блага в определен обхват образува квазиресефективно икономическо богатство*
(quasi-reseffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазиресефективно икономическо богатство* (immateral quasi-reseffective
economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на квазиресефективното икономическо благо са (1) квазиинисефективното икономическо благо (същото като
непряко вторично производствено икономическо благо, квазисефекторно икономическо благо, производствена икономическа сервоуслуга, вторичен иконономически сервопродукт), като на него отговаря понятието за икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазиинисефективност (същото като непряка вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа квазиефективност, вторична икономическа квазиефекторност), (2) квазикосефиктивното икономическо благо (същото като непряко вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа сервоуслуга), като на него отговаря понятието за икономическа квазикосефективност
(същото като непряка вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична следпроизводствена икономическа квазиефективност)и
други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазиресефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на последното понятия за квазиресефективно консуматорско благо*
(quasi-reseffective consumptionary good), квазиресефективно стопанско благо* (quasi-reseffective protoeconomic good), квазиресефективно пазарноикономическо благо* (quasi-reseffective marketly-economic good) и квазиресефективно
финасово-пазарно-икономическо
благо*
(quasi-reseffective
financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за квазиресефективно поддържащо благо* (quasi-reseffective sustenance /sustaining/
good) (за квазиресефективно благо при поддържането).
КВАЗИРЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasireseffective economic wealth) – вж: квазиресефективно икономическо благо.
КВАЗИРЕСЕФЕКТИВНОСТ (quasi-reseffectivity) (кд) – във:
икономическа квазиресефективност.
КВАЗИРЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-reffective
economic good), непряко възпроизводствено икономическо благо, квазиредификасно икономическо благо, реиндификасно икономическо благо, (*)
– икономическо благо, което е едновременно разновидност на рефикасното
икономическо благо и на квазиефективното икономическо благо (индификасното икономическо благо) и затова притежава техните характеристики. Първо,
квазирефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо,
което възниква в различните фази на икономическото възпроизводство (то е
общо понятие за икономическо благо, възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, и затова е рефикасно). Второ, квазирефективното
икономическо благо е изход на подсистемата на обратната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------връзка (на регулиращата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира
като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като
непряка икономическа дейност* (indirect economic activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и нейната цел е да контролира пряката икономическа
дейност на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата
икономическа подсистема) на функциониращата възпроизводствена система
и по такъв начин е важна предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на
нейната пряка ефективност. Квазиефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено
опосредствено (посредством въздействието си върху пряката дейност) към
удовлетворяването на някакви икономически потребности (така че това е косвено икономическо въздействие върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно, същото като квазиефективно) икономическо
благо (или още индипрефикасно икономическо благо). Ето защо в крайна
сметка то се разглежда като квазирефективно (непряко възпроизводствено,
реиндификасно) икономическо благо. Квазирефективното икономическо благо е резултат на непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова
икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност*
(economic quasi-worth) [в т.ч. икономическа квазистойност* (economic quasivalue) и икономическа квазиполезност* (economic quasi-utility)]. Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо)
или още регулативно икономическо благо, като субектите на непроизводителния труд участвуват в икономическото преразпределение (economic
redistribution) на ценността. Квазирефективното икономическо благо е резултат на квазирефективната икономическа дейност* (quasi-reffective economic
activity /work/) [непряка възпроизводствена икономическа дейност* (indirect
reproduction economic activity /work/)] и оказва квазирефективно икономическо въздействие върху околната среда. Квазирефективното икономическо благо
удовлетворява квазирефективни икономически потребности* (quasireffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазирефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на квазирефективната икономическа дейност, където се създава квазирефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазирефективност (същото като непряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средната икономическа квазирефективност* (average economic quasireffectivity) и пределната икономическа квазирефективност* (marginal
economic quasi-reffectivity).
Квазирефективното икономическо благо може да бъде само нематериално квазирефективно икономическо благо* (immateral quasi-reffective
economic good). Съвкупност от квазирефективни икономически блага в определен обхват образува квазирефективно икономическо богатство* (quasireffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално квазирефективно икономическо богатство* (immateral quasi-reffective economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на квазирефективното икономическо благо са (1) квазиинифективното икономическо благо (същото като непряко
квазипроизводствено икономическо благо, инииндификасно икономическо благо, квазиефекторно икономическо благо, икономически сервопродукт), като на
него отговаря понятието за икономическа квазиинифективност (същото като
икономическа инииндификасност, непряка производствена икономическа артипрефикасност, производствена икономическа квазиефективност, икономическа квазиефекторност), (2) квазикофективното икономическо благо (същото като непряко следпроизводствено икономическо благо, квазикодификасно
икономическо благо), като на него отговаря понятието за икономическа квазикофективност (същото като икономическа коиндификасност, непряка следпроизводствена икономическа артипрефикасност, следпроизводствена икономическа квазиефективност) и други.
Според предметната класификация (вж. отново функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на квазирефективното икономическо благо са (1) квазиреприфективното икономическо благо (същото като непряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена
икономическа сервопродукция), като на него отговаря понятието за икономическа квазиреприфективност (същото като непряка първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична възпроизводствена икономическа квазиефективност) и (2) квазиресефективното икономическо благо
(същото като непряко вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа сервоуслуга), като на него отговаря понятието за
икономическа квазиресефективност (същото като непряка вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична възпроизводствена
икономическа квазиефективност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазирефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за квазирефективно консуматорско благо* (quasireffective consumptionary good), квазирефективно стопанско благо* (quasireffective protoeconomic good), квазирефективно пазарно-икономическо благо* (quasi-reffective marketly-economic good) и квазирефективно финасовопазарно-икономическо благо* (quasi-reffective financially-marketly-economic
good). Общо за всички тях е понятието за квазирефективно поддържащо
благо* (quasi-reffective sustenance /sustaining/ good) (за квазирефективно благо
при поддържането).
КВАЗИРЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasi-reffective
economic wealth) – вж. квазирефективно икономическо благо.
КВАЗИРЕФЕКТИВНОСТ (quasi-reffectivity) (кд) – във:
икономическа квазирефективност.
КВАЗИСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-seffective economic good), икономическа сервоуслуга, (*) – икономическо благо, което е
едновременно разновидност на квазиефективното икономическо благо (на индификасното икономическо благо) и на сефикасното икономическо благо (на
вторичното ефикасно икономическо благо) и затова притежава техните характеристики. Първо, квазисефективното икономическо благо (същото като вторично кавзиефективно икономическо благо) е такова работно икономическо
благо, което, е изход на подсистемата на обратната икономическа връзка (на
регулаторната икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се интерпретира като икономическо регулиране (респ. като икономическо управление), т.е. като непряка
икономическа дейност* (indirect economic activity /work/)] (вж. икономическа
дейност) и нейната цел е да контролира пряката икономическа дейност на
подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на функциониращата система и по такъв начин е важна
предпоставка за осигуряване (и увеличаване) на нейната пряка ефективност.
Квазиефективното икономическо благо оказва регулиращо икономическо въздействие върху пряката дейност и е насочено опосредствено (посредством
въздействието си върху пряката дейност) към удовлетворяването на някакви
икономически потребности (така че това е косвено икономическо въздействие
върху потребителите). Затова то е индиректно ефикасно (т.е. е индификасно,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като квазиефективно) икономическо благо (или още индипрефикасно
икономическо благо). Квазиприфективното икономическо благо е резултат на
непроизводителен икономически труд, при който не се създава нова икономическа ценност (в т.ч. нова икономическа стойност и нова икономическа полезност), но пък се създава икономическа квазиценност (в т.ч. икономическа
квазистойност и икономическа квазиполезност). Именно затова то е квазиефективно икономическо благо (непряко икономическо благо) или още регулативно икономическо благо* (regulative economic good), като субектите на
непроизводителния труд участвуват в преразпределението на ценността. Второ, резултатът от функционирането на обслужваната (регулираната) от квазисефективното икономическо благо пряка икономическа дейност е благо, което
след неговото създаване и преди консумацията (употребата) му няма относително-самостоятелна опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се интерпретира като вторично (“секондарно”)
ефикасно благо, т.е. като прификасно. По съвкупност квазисефективното
икономическо благо е резултат на квазисефективна икономическа дейност*
(quasi-seffective economic activity /work/) и оказва квазисефективно икономическо въздействие върху околната среда. Квозисефективното икономическо
благо удовлетворява квазисефективни икономически потребности* (quasiseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. квазисефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на квазисефективната икономическа дейност, където се създава квазисефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа квазисефективност (същото като непряка вторична икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната
икономическа квазисефективност* (average economic quasi-seffectivity) и
пределната икономическа квазисефективност* (marginal economic quasiseffectivity). Съвкупност от прифективни икономически блага в определен обхват образува квазисефективно икономическо богатство* (quasi-seffective
economic wealth) в същия обхват.
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на квазисефективното икономическо благо са (1) квазиресефективното икономическо благо (същото като непряко вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа сервоуслуга), като на него отговаря понятието за икономическа квазиресефективност (същото като непряка вторична възпроизводствена иконо106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа артипрефикасност, вторична възпроизводствена икономическа квазиефективност), (2) квазиинисефективното икономическо благо (същото като
непряко вторично производствено икономическо благо, квазисефекторно икономическо благо, производствена икономическа сервоуслуга, вторичен икономически сервопродукт), като на него отговаря понятието за икономическа кавзиинисефективност (същото като непряка вторично производствена икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа квазиефективност), (3) квазикосефективното икономическо благо (същото като
непряко вторично следпроизводствено икономическо благо, следпроизводствена икономическа сервоуслуга), като на него отговаря понятието за икономическа кавзикосефективност (същото като непряка вторично следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична следпроизводствена икономическа квазиефективност) и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квазисефактивно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за квазисефективно консуматорско благо* (quasiseffective consumptionary good), квазисефективно стопанско благо* (quasipriffective protoeconomic good), квазисефективно пазарно-икономическо благо* (quasi-seffective marketly-economic good) и квазисефективно финасовопазарно-икономическо благо* (quasi-seffective financially-marketly-economic
good). Общо за всички тях е понятието за квазисефективно поддържащо благо* (quasi-seffective sustenance /sustaining/ good) (за квазисефективно благо при
поддържането).
КВАЗИСЕФЕКТИВНО
ИКОНОМИЧЕСКО
БОГАТСТВО*
(quasiseffective economic wealth) – вж. квазисефективно икономическо благо.
КВАЗИСЕФЕКТИВНОСТ* (quasi-seffectivity) – вж. зависимости между благото и продукта.
КВАЗИСЕФЕКТИВНОСТ (quasi-seffectivity) (кд) – във:
икономическа квазисефективност;
квазисефективност (вж. зависимости между благото и продукта).
КВАЗИСЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (quasi-seffectory economic good) – същото като квазиинисефективно икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИСТАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (quasi-static economic
process) (от “квази”, което означава “като че ли”, “псевдо”, “мним” и други от
този род), квазиравновесен икономически процес, – понятие, чрез което се
прилага квазистатичен подход на динамично интерпретиране на статичната
икономическа система. В случая става дума за квазистатичен процес на привеждане на икономическата система към определено устойчиво състояние на
нейния изход чрез сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране. При квазистатичния процес се извършва безкрайно бавен преход от едно устойчиво
състояние на системата към друго устойчиво състояние (т.е. устойчивото състояние е статично). Във всеки даден момент от времето t на този преход изходът на икономическата система безкрайно малко се отличава от устойчивото
състояние (вж. икономическа устойчивост). Затова при квазистатичния процес
устойчивото състояние в системата се реализира безкрайно пъти по-бързо, отколкото се извършват промените в нейните параметри (изграждащи нейната
структура, като например в регулиращата икономическа подсистема и в регулируемата икономическа подсистема).
Разглежда се още и като теоретична интерпретация на обратимия икономически процес. И в този смисъл е квазиравновесен икономически процес.
Според тази интенпретация в обратимия икономически процес промяната на
параметрите на икономическата система (в частност – промяната на ценностнодинамичните параметри) трябва да се извършва толкова бавно, щото той да
представлява (значи и да може да се представи) като непрекъснат ред (като ред
от безброй много) равновесни състояния на икономическата система (в частност – на състояния на ценностнодинамично икономическо равновесие): квазистатичният (обратимият) икономически процес е по-бавен от процеса на
осъществяването (установяването) на равновесието (в частност – на ценностнодинамичното равновесие в икономическата система). Икономическото равновесие (в частност – ценностнодинамичното икономическо равновесие) се
установява по-бързо от промяната на параметрите (в частност – на ценностнодинамичните параметри), които трябва да се уравновесят. Затова при строга
дефиниция за обратимия икономически процес е характерно безкрайно бавно
изменение на параметрите (в частност – на ценностнодинамичните параметри), които определят равновесието на икономическата система.
КВАЗИСТАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (quasi-static economic
process) (ки) – във:
квазистатичен икономически процес;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазистатичен ценностнодинамичен икономически процес.
КВАЗИСТАТИЧЕН ЦЕННОСТНОДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС* (quasi-static /pseudostatic/ worth-dynamic economic process), квазиравновесен ценностнодинамичен икономически процес, (*) – частен случай
на квазистатичен икономически процес (на квазиравновесния икономически
процес); теоретична интерпретация на обратимия ценностнодинамичен икономически процес. Според тази интерпретация в обратимия ценностнодинамичен икономически процес промяната на ценностнодинамичните параметри
трябва да се извършва толкова бавно, щото той да представлява (значи и да
може да се представи) като непрекъснат ред (т.е. като ред от безброй много)
равновесни състояния на ценностнодинамично икономическо равновесие): квазистатичният (обратимият) ценностнодинамичен икономически процес е побавен от процеса на осъществяването (установяването) на ценностнодинамичното равновесие в икономическата система. Следователно ценностнодинамичното икономическо равновесие се установява по-бързо от промяната на ценностнодинамичните параметри, които трябва да се уравновесят. Затова при
строга дефиниция за обратимия ценностнодинамичен икономически процес е
характерно безкрайно бавно изменение на ценностнодинамичните параметри,
които определят равновесието на икономическата система. Вж. обратим
икономически процес.
КВАЗИСТАТИЧНО ЕФЕКТИВНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (quasi-static effective macroeconomic
product-market equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КВАЗИСТАТИЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (quasi-static macroeconomic product-market
equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КВАЗИСТАТИЧНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (quasi-static macroeconomic product-market equilibrium) (ки) – във:
квазистатично ефективно макроикономическо продуктовопазарно
равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
квазистатично макроикономическо продуктовопазарно равновесие
(вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИСТАЦИОНАРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (quasi-stationary
economic process) – икономически процес, който се осъществява в ограничена
икономическа система и затова неговото вътрешно разпространение е толкова
бързо, че системата като цяло междувременно не успява да промени своето
вътрешно състояние и крайният резултат е като че ли стационарен; бавно променящ се времеви икономически процес, който може да бъдат интерпретиран
като стационарен, ако през времето на протичането му изменението на неговите параметри може да бъде пренебрегнато. Характеризира се с квазистационарно икономическо равновесие, което е много близко до стационарното, но се
интерпретира и описва с термините на квазистационарните процеси. Извършва
се в квазистационарна икономическа система. Вж. статистически критерий
на оптимално икономическо управление.
КВАЗИСТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (quasi-stationary
economic system) – икономическа система, в която се извършва квазистационарен икономически процес.
КВАЗИСТАЦИОНАРНО ЕФЕКТИВНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (quasi-stationary effective macroeconomic product-market equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КВАЗИСТАЦИОНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ (quasistationary economic equilibrium) – икономическо равновесие, което е близко до
стационарното икономическо равновесие, но се описва с термините на квазистационарния икономически процес.
КВАЗИСТАЦИОНАРНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (quasi-stationary macroeconomic product-market
equilibrium) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КВАЗИСТАЦИОНАРНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (quasi-stationary macroeconomic product-market
equilibrium) (ки) – във:
квазистационарно ефективно макроикономическо продуктовопазарно равновесие (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие).
КВАЗИ-СТРАТИСУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(quasi-stratisubstantial economic system) (*) – такава икономическа система от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нулев ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), чиито икономически ингредиенти са срещуположни ингредиенти на икономически системи от
нулев ранг, които (системи) от своя страна (в качеството си на подсистеми)
изграждат някаква стратисубстанциална икономическа система (последната
е метаикономическа система, която е съвместно стратифицирана икономическа система и субстанциална икономическа система). Квази-стратисубстанциалната икономическа система е също една от подсистемите на дадената стратисубстанциална икономическа система. Единият от двата ингредиента (входният икономически ингредиент или изходният икономически ингрединет) на квази-стратисубстанциалната система принадлежи едновременно на
две (едната субстанциална, а другата стратифицирана) от четирите икономически системи (подсистеми), които изграждат стратисубстанциалната система,
като другият от двата ингредиента принадлежи едновременно на останалите
две (също едната субстанциална, а другата стратифицирана) от четирите икономически подсистеми. Ингредиентите на квази-стратисубстанциалната икономическа
система
се
разглеждат
като
икономически
квазистратисубстанциенти* (economic quasi-substantients), а двойката от такива
ингредиенти – като икономически стратисубстантификат* (economic stratisubstantificate). Ако не са въведени други предпоставки, квазистратисубстанциалната икономическа система може да се реализира в два варианта (първи, наречен хетерогенно-ориентиран, и втори, наречен хомогенно-оринентиран), които в най-общ вид са показани съответно във фиг. 1 и фиг.
2 с дебела защрихована линия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хетерогенноориентирана
квазистратисубста
нциална
икономическа система

Експлицитна
субстанциална
икономическа система

Имплицитна
субстанциална
икономическа система

Антецедентна
стратифицирана
икономическа
система

Консеквентна
стратифицирана
икономическа
система

Антецедентен икономически
експлициент

Експлицитна
икономическа
субстанцираност

Консеквентен икономически
експлициент

Антецедентна икономическа стратифицираност

Хетерогенноориентирана
икономич. стратисубстанцираност

Консеквентна икономическа стратифицираност

Антецедентен икономически
имплициент

Имплицитна
икономическа
субстанцираност

Консеквентен икономически
имплициент

Фиг. 1. Стратисубстанциална икономическа система от първи ранг в най-общ вид и фиксирана в нея хетерогенно-ориентирана квази-стратисубстанциална икономичека система
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Експлицитна
субстанциална
икономическа система

Имплицитна
субстанциална
икономическа система

Хомогенноориентирана
квазистратисубстанциална
икономическа система

Антецедентен икономически
експлициент

Експлицитна
икономическа
субстанцираност

Консеквентен икономически
експлициент

Антецедентна икономическа стратифицираност

Хомогенноориентирана
икономич. стратисубстанцираност

Консеквентна икономическа стратифицираност

Антецедентен икономически
имплициент

Имплицитна
икономическа
субстанцираност

Консеквентен икономически
имплициент

Антецедентна
стратифицирана
икономическа
система

Консеквентна
стратифицирана
икономическа
система

Фиг. 2. Стратисубстанциална икономическа система от първи ранг в най-общ вид и фиксирана в нея хомогенно-ориентирана квази-стратисубстанциална икономичека система

Икономическите ингредиенти на първия вариант (хетерогенноориентирания) на квази-стратисубстанциалната икономическа система са (1)
антецедентният икономически експлициент (вж. насочено-дефинирана
ингредиентна икономическа система и експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система), принадлежащ съвместно на експлицитната суб113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------станциална икономическа система и антецедентната стратифицирана
икономическа система, и (2) консеквентният икономически имплициент
(вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система и
имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система), принадлежащ
съвместно на имплицитната субстанциална икономическа система и консеквентната стратифицирана икономическа система. От своя страна икономическите ингредиенти на втория вариант (хомогенно-ориентирания) на
квази-стратисубстанциалната икономическа система са (1) консеквентният
икономически експлициент, принадлежащ съвместно на експлицитната
субстанциална икономическа система и консеквентната стратифицирана икономическа система, и (2) антецедентният икономически имплициент, принадлежащ съвместно на имплицитната субстанциална икономическа система и антецедентната стратифицирана икономическа система. На квази-стратисубстанциалната икономическа система отговаря понятието за стратисубстанциална икономическа чувствителност (за икономическа
стратисубстанцираност).
В зависимост от мястото, което заемат в стратисубстанциалната икономическа система се различават четири нейни изходни квази-стратисубстанциални
икономически системи: (а) имплицитно-насочено-дефинирана квазистратисубстанциална икономическа система (в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа използваемост,
в т.ч. средна икономическа използваемост и пределна икономическа използваемост) – нейн входен икономически ингредиент е антецедентният икономически експлициент, а изходен икономически ингредиент е консеквентният икономически имплициент; (б) експлицитно-противонасочено-дефинирана квазистратисубстанциална икономическа система (в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа ангажираност,
в т.ч. средна икономическа ангажираност и пределна икономическа ангажираност) – нейн входен икономически ингредиент е консеквентният икономически имплициент, а изходен икономически ингредиент е антецедентният икономически експлициент; (в) експлицитно-насочено-дефинирана квазистратисубстанциална икономическа система (в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа възвращаемост,
в т.ч. средна икономическа възвращаемост и пределна икономическа възвращаемост) – нейн входен икономически ингредиент е антецедентният икономически имплициент, а изходен икономически ингредиент е консеквентният
икономически експлициент; (г) имплицитно-противонасочено-дефинирана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квази-стратисубстанциална икономическа система (в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа наситеност, в т.ч. средна икономическа наситеност и пределна икономическа наситеност) – нейн входен икономически ингредиент е консеквентният икономически експлициент, а изходен икономически ингредиент е антецедентният
икономически имплициент. Разновидности (а) и (б) принадлежат на първия
вариант (хетерогенно-ориентирания), а разновидности (в) и (г) – на втория
вариант (хомогенно-ориенитария) на квази-стратисубстанциалната икономическа система.
Икономическата използваемост и икономическата възвращаемост са разновидности на по-общото понятие за икономческа ефективност [същото като
икономическа мощност (вж. физична интерпретация на икономическите
величини)] (в т.ч. средна икономическа ефективност и пределна икономическа
ефективност), а икономическата ангажираност и икономическата наситеност
са разновидности на по-общото понятие за икономическа натовареност (в т.ч.
средна икономическа натовареност и пределна икономическа натовареност).
Икономическата използваемост и икономическата наситеност са разновидности на по-общото понятие за икономическа напрегнатост (в т.ч. средна икономическа напрегнатост и пределна икономическа напрегнатост), а икономическата ангажираност и икономическата възвращаемост са разновидности на
по-общото понятие за икономическа въплътеност (в т.ч. средна икономическа
въплътеност и пределна икономическа въплътеност). Икономическата използваемост и икономическата ангажираност са разновидности на по-общото понятие за хетерогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност [в
т.ч. средна хетерогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност* (average heterogeneously-oriented economic stratisubstantivity) и пределена хетерогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност*
(average heterogeneously-oriented economic stratisubstantivity)], а икономическата възвращаемост и икономическата наситеност са разновидности на пообщото понятие за хомоогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност [в т.ч. средна хомогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност* (average homogeneously-oriented economic stratisubstantivity) и
пределена хомогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност* (average homogeneously-oriented economic stratisubstantivity)]. Всички
тези понятия освен това са и разновидности на икономическата стратисубстанцираност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Имплицитно-насочено-дефинираната
и
експлицитно-насоченодефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система са разновидности на по-общото понятие за насочено-дефинирана квазистратисубстанциална икономическа система (наречена още ефективнодефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система) – нейн входен икономически ингредиент е икономическият антецедент (имплицитен или
експлицитен), а изходен икономически ингредиент е икономическият консеквент (експлицитен или имплицитен); в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа ефективност, чиито разновидности са икономическата използваемост и икономическата възвращаемост.
От своя страна, имплицитно-противонасочено-дефинираната и експлицитнопротивонасочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа
система са разновидности на по-общото понятие за противонасоченодефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система (наречена
още натоварено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система) – нейн входен икономически ингредиент е икономическиат консеквент
(имплицитен или експлицитен), а изходен икономически ингредиент е икономическият антецедент (експлицитен или имплицитен); в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа натовареност, чиито разновидности са икономическата ангажираност и икономическата
наситеност.
Имплицитно-насочено-дефинираната и имплицитно-противонасоченодефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система са разновидности на по-общото понятие за имплицитно-дефинирана квазистратисубстанциална икономическа система (наречена още напрегнатодефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система) – нейн входен икономически ингредиент е икономическият експлициент (антецедентен
или консеквентен), а изходен икономически ингредиент е икономическият имплициент (консеквентен или антецедентен); в качеството му на икономически
оператор централно за нея е понятието за икономическа напрегнатост, чиито
разновидности са икономическата използваемост и икономическата наситеност. От своя страна, експлицитно-насочено-дефинираната и експлицитнопротивонасочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа
система са разновидности на по-общото понятие за експлицитно-дефинирана
квази-стратисубстанциална икономическа система (наречена още въплътено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система) – нейн
входен икономически ингредиент е икономическият имплициент (антецеден116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен или консеквентен), а изходен икономически ингредиент е икономическият
експлициент (консеквентен или антецедентен); в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за икономическа вълътеност, чиито разновидности са икономическата ангажираност и икономическата възвращаемост.
Имплицитно-насочено-дефинираната и експлицитно-противонасоченодефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система са разновидности на по-общото понятие за хетерогенно-ориентирана квазистратисубстанциална икономическа система (наречена първи вариант) –
нейни икономически ингредиенти са антецедентният икономически експлициент и консеквентният икономически имплициент; в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за хетерогенно-ориентирана
икономическа стратисубстанцираност, чиито разновидности са икономическата използваемост и икономическата ангажираност (системата е хетерогенно
ориентирана, защото при всяка нейна посока тя е едновременно и произвеждащо-дефинирана ингредиентна икономическа система, и определящодефинирана ингредиентна икономическа система). От своя страна, експлицитно-насочено-дефинираната и имплицитно-противонасочено-дефинираната
квази-стратисубстанциална икономическа система са разновидности на пообщото понятие за хомогенно-ориентирана квази-стратисубстанциална икономическа система (наречена втори вариант) – нейни икономически ингредиенти са антецедентният икономически имплициент и консеквентният икономически експлициент; в качеството му на икономически оператор централно
за нея е понятието за хомогенно-ориентирана икономическа стратисубстанцираност, чиито разновидности са икономическата възвращаемост и икономическата наситеност (системата е хомогенно ориентирана, защото при всяка
нейна посока тя е или само произвеждащо-дефинирана ингредиентна икономическа система, или само определящо-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират посочените в табл. 1 разновидности на квазистратисубстанциалната икономическа система. Сред тях важно място заема
квази-същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система, наречена още квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система. Тя е предимно коментираната в настоящото издание.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на квази-стратисубстанциалната икономическа система
според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост
Квази-стратисубстанциална
икономическа
система

Квази-стратифицирана
сметна
икономическа
система

Квази-стратифицирана
възпроизводствена
икономическа
система

Квази-диспозиционна
субстанциална
икономическа
система

Квази-диспозиционна
сметна
икономическа
система

Квази-диспозиционна
възпроизводствена
икономическа
система

Квазиспецифичностна
субстанциална
икономическа
система

Квази-специфичностна
сметна
икономическа
система

Квази-специфичностна
възпроизводствена
икономическа
система

Квази-проявена
субстанциална
икономическа
система

Квази-проявена
сметна
икономическа
система

Квази-проявена
възпроизводствена
икономическа
система

Квази-същинна
субстанциална
икономическа
система

Квази-същинна
сметна
икономическа
система

Квази-същинна
възпроизводствена
икономическа
система

Квази-консидерна
субстанциална
икономическа
система

Квази-консидерна
сметна
икономическа
система

Квази-консидерна
възпроизводствена
икономическа
система

Квазихарактеристична
субстанциална
икономическа
система

Квази-характеристична
сметна
икономическа
система

Квази-характеристична
възпроизводствена
икономическа
система

118

118

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квази-стратисубстанциална икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за квази-стратисубстанциална консуматорска система* (quasi-stratisubstantial consumptionary system), квазистратисубстанциална стопанска система* (quasi-stratisubstantial protoeconomic system), квази-стратисубстанциална пазарно-икономическа
система* (quasi-stratisubstantial marketly-economic system) и квазистратисубстанциална финансово-пазарно-икономическа система* (quasistratisubstantial financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за квази-стратисубстанциална поддържаща система* (quasistratisubstantial sustenance /sustaining/ system) (за квази-стратисубстанциална
система при поддържането).
КВАЗИ-СТРАТИСУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(quasi-stratisubstantial economic system) (ки) – във:
въплътено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система (същото като експлицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система);
експлицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа
система;
експлицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система;
ефективно-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система) (същото като насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система);
имплицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система;
квази-стратисубстанциална икономическа система;
напрегнато-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система (същото като имплицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
натоварено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система
(същото
като
противонасочено-дефинирана
квазистратисубстанциална икономическа система);
противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа
система;
хетерогенно-ориентирана квази-стратисубстанциална икономическа
система;
хомогенно-ориентирана квази-стратисубстанциална икономическа система.
КВАЗИСУФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ*
(quasi-suffective economicalitic subsieffectoryity) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИСУФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (quasi-suffective subsieffectoryity) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИСУФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (quasi-suffective subsieffectoryity) (ки) – във:
квазисуфективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
квазисуфективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта).
КВАЗИСУФЕКТИВНО БЛАГО* (quasi-suffective good) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИСУФЕКТИВНО БЛАГО (quasi-suffective good) (ки) – във:
квазисуфективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИСУФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (quasi-suffective
economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИСУФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (quasi-suffective
economicalitic good) (ки) – във:
квазисуфективно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИСУФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (quasi-suffective
subsieffectory good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
КВАЗИСУФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (quasi-suffective
subsieffectory good) (ки) – във:
квазисуфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИСУФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО
БЛАГО* (quasi-suffective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
КВАЗИСУФЕКТИВНОСТ* (quasi-suffectivity) – вж. зависимости между
продукта и субсипродукта.
КВАЗИСУФЕКТИВНОСТ (quasi-suffectivity) (кд) – във:
икономичностна квазисуфективност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
КВАЗИСЪЩИНСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (quasimatternal economic system) – вж. икономическа система.
КВАЗИСЪЩИНСКА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (quasimatternal
economic substance) – вж. икономическа субстанция.
КВАЗИСЪЩИНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (quasimatternal
economic ingredient) – вж. икономически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЗИСЪЩИНСКО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quasimatternal
economic wealth) – вж. икономическо богатство.
КВАЗИ-СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (quasi-essentially-stratified reproductional
economic system), квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система, (*) – такава икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране
на икономическите системи), чиито икономически ингредиенти са срещуположни ингредиенти от икономически системи от нулев ранг, които (системи)
от своя страна (в качеството си на подсистеми) изграждат някаква същностностратифицираната възпроизводствена икономическа система, наречена още
диспозиционна възпроизводстгвена икономическа система [последната е метаикономическа система, която е съвместно същностно-стратифицирана
икономическа система (диспозиционна икономическа система) и възпроизводствена икономическа система]. Тя е една от разновидностите на квазистратисубстанциалната икономическа система. Квази-диспозиционната
възпроизводствена икономическа система е също една от подсистемите на дадената диспозиционна възпроизводствена икономическа система. Единият от
двата ингредиента (входният икономически ингредиент или изходният икономически ингрединет) на квази-диспозиционната възпроизводствена система
принадлежи едновременно на две (едната възпроизводствена, а другата диспизиционна) от четирите икономически системи (подсистеми), които изграждат
диспозиционната възпроизводствена система, като другият от двата ингредиента принадлежи едновременно на останалите две (също едната възпроизводствена, а другата диспизиционна) от четирите икономически подсистеми. Ако
не са въведени други предпоставки, квази-диспозиционната възпроизводствена икономическа система също може да се реализира в два варианта (първи,
наречен хетерогенно-ориентиран, и втори, наречен хомогенно-оринетиран),
които в най-общ вид са показани съответно във фиг. 1 и фиг. 2 с дебела защрихована линия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хетерогенноориентирана
квазидиспозиционна възпроизводствена
икон. система

Феноменна възпроизводствена икономическа
система

Същностна възпроизводствена икономическа
система

Ресурсна диспозиционна икономическа система

Резултатна диспозиционна
икономическа
система

Феноменен
възпроизводствен
икономически ресурс

Феноменна възпроизводствена
икономическа
субстанцираност

Феноменен
възпроизводствен
икономически резултат

Ресурсна
възпроизводствена
икономическа диспозитивност

Хетерогенноориентирана
диспозиционна
иконом.
възпроизводност

Резултатна
възпроизводствена
икономическа диспозитивност

Същностенвъзпроизводствен икономически
ресурс

Същностна възпроизводствена
икономическа
субстанцираност

Същностенвъзпроизводствен икономически
резултат

Фиг. 1. Диспозиционна възпроизводствена икономическа система от първи ранг в най-общ
вид и фиксирана в нея хетерогенно-ориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономичека система
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Феноменна възпроизводствена икономическа
система

Същностна възпроизводствена икономическа
система

Хомогенноориентирана
квазидиспозиционна възпроизводствена
икон. система

Феноменен
възпроизводствен
икономически ресурс

Феноменна възпроизводствена
икономическа
субстанцираност

Феноменен
възпроизводствен
икономически резултат

Ресурсна
възпроизводствена
икономическа диспозитивност

Хомогенноориентирана
диспозиционна
иконом. възпроизводност

Резултатна
възпроизводствена
икономическа диспозитивност

Същностен
възпроизводствен икономически
ресурс

Същностна възпроизводствена
икономическа
субстанцираност

Същностенвъзпроизводствен икономически
резултат

Ресурсна диспозиционна икономическа система

Резултатна диспозиционна
икономическа
система

Фиг. 2. Диспозиционна възпроизводствена икономическа система от първи ранг в най-общ
вид и фиксирана в нея хомогенно-ориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономичека система)

Икономическите ингредиенти на първия вариант (хетерогенноориентирания) на квази-диспозиционната възпроизводствена икономическа
система са (1) феноменният възпроизводствен икономически ресурс, принадлежащ съвместно на феноменната възпроизводствена икономическа
система и ресурсната диспозиционна икономическа система, и (2) същ124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностният възпроизводствен икономически резултат, принадлежащ съвместно на същностната възпроизводствена икономическа система и резултатната диспозицианна икономическа система. От своя страна икономическите ингредиенти на втория вариант (хомогенно-ориентирания) на
квази-диспозиционната икономическа система са (1) феноменният възпроизводствен икономически резултат, принадлежащ съвместно на феноменната възпроизводствена икономическа система и резултатната диспозиц
ионна икономическа система, и (2) същностният възпроизводствен икономически ресурс, принадлежащ съвместно на същностната възпроизводствена икономическа система и ресурсната диспозиционна икономическа
система. На квази-диспозиционната възпроизводствена икономическа система отговаря понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа
чувствителност (за диспозиционна икономическа възпроизводност).
В зависимост от мястото, което заемат в диспозиционната възпроизводствена икономическа система, се различават четири нейни изходни квазидиспозиционни възпроизводствени икономически системи:
(а) имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система – нейн входен икономически ингредиент е
феноменният възпроизводствен икономически ресурс, а изходен икономически
ингредиент е същностният възпроизводствен икономически резултат; в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост, в т.ч. средна диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост (когато не е посочено друго, под икономическа използваемост обикновено се подразбира диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост, като същото е
валидно и за средната икономическа използваемост, и за пределната икономическа използваемост);
(б) експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система – нейн входен икономически ингредиент е същностният възпроизводствен икономически резултат, а изходен икономически ингредиент е феномеменният възпроизводствен икономически ресурс; в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието
за диспозиционна възпроизводствена икономическа ангажираност, в т.ч.
средна диспозиционна възпроизводствена икономическа ангажираност и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа ангажираност (когато
не е посочено друго, под икономическа ангажираност обикновено се подраз125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бира диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност, като
същото е валидно и за средната икономическа ангажираност, и за пределната икономическа ангажираност);
(в) експлицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система – нейн входен икономически ингредиент е
същностният възпроизводствен икономически ресурс, а изходен икономически
ингредиент е феноменният възпроизводствен икономически резлтат; в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа възвращаемост, в т.ч. средна диспозиционна възпроизводствена икономическа възвращаемост и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа възвращаемост (когато не е посочено друго, под икономическа възвращаемост обикновено се подразбира диспозиционната възпроизводствена икономическа възвращаемост, като същото е
валидно и за средната икономическа възвращаемост, и за пределната
икономическа възвращаемост);
(г) имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система – нейн входен икономически ингредиент е феноменният възпроизводствен икономически резултат, а изходен икономически ингредиент е същностният възпроизводствен икономически ресурс;
в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за
диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност, в т.ч. средна
диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност (когато не е посочено друго, под икономическа наситеност обикновено се подразбира диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност, като същото е валидно и за средната икономическа наситеност, и за пределната икономическа наситеност).
Разновидности (а) и (б) принадлежат на първия вариант (хетерогенноориентирания), а разновидности (в) и (г) – на втория вариант (хомогенноориентирания) на квази-диспозиционната възпроизводствена икономическа
система. Освен това посочените разновидности от икономически оператори (те
изпълняват и ролята на ингредиентни предавателни икономически функции в
квази-диспозиционните възпроизводствени икономически системи) се класифицират и обобщават и по следния начини:
(а) Диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и
диспозиционната възпроизводствена икономическа възвращаемост са разновидности на по-общото понятие за диспозиционна възпроизводствена иконом126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа ефективност (в т.ч. средна диспозиционна възпроизводствена икономическа ефективност и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа ефективност) (когато не е посочено друго, под икономическа ефективност обикновено се подразбира диспозиционната възпроизводствена икономическа ефективност, като същото е валидно и за средната икономическа
ефективност и за пределната икономическа ефективност). Диспозиционната
възпроизводствена икономическа ангажираност и диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност са разновидности на по-общото понятие
за диспозиционна възпроизводствена икономическа натовареност (в т.ч.
средна диспозиционната възпроизводствена икономическа натовареност и
пределна диспозиционната възпроизводствена икономическа натовареност)
(когато не е посочено друго, под икономическа натовареност обикновено се
подразбира диспозиционната възпроизводствена икономическа натовареност,
като същото е валидно и за средната икономическа натовареност и за пределната икономическа натовареност).
(б) Диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и
диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност са разновидности на по-общото понятие за диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост (в т.ч. средна диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост) (когато не е посочено друго, под икономическа напрегнатост обикновено се подразбира диспозиционната възпроизводствена
икономическа напрегнатост, като същото е валидно и за средната икономическа напрегнатост и за пределната икономическа напрегнатост). Диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност и диспозиционната
възпроизводствена икономическа възвращаемост са разновидности на пообщото понятие за диспозиционна възпроизводствена икономическа въплътеност (в т.ч. средна диспозиционна възпроизводствена икономическа въплътеност и пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа въплътеност) (когато не е посочено друго, под икономическа въплътеност обикновено се подразбира диспозиционната възпроизводствена икономическа въплътеност, като същото е валидно и за средната икономическа въплътеност и за
пределната икономическа въпрътеност).
(в) Диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и
диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност са разновидности на по-общото понятие за хетерогенно-ориентирана диспозиционна
икономическа възпроизводност [в т.ч. средна хетерогенно-ориентирана дис127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------позиционна икономическа възпроизводност* (average heterogeneouslyoriented dispositional economic rederivativeness) и пределна хетерогенноориентирана диспозиционна икономическа възпроизводност* (marginal
heterogeneously-oriented dispositional economic rederivativeness)] [когато не е
посочено друго, под хетерогенно-ориентирана икономическа стратисубстанциалност обикновено се подразбира хетерогенно-ориентираната диспозиционна икономическа възпроизводност, като същото е валидно и за средната
хетерогенно-ориентирана икономическа стратисубстанциалност* (average heterogeneously-oriented economic stratisubstantivity) и за пределната хетерогенно-ориентирана икономическа стратисубстанциалност* (marginal
heterogeneously-oriented economic stratisubstantivity))]. А диспозиционната възпроизводствена икономическа възвращаемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност са разновидности на по-общото понятие
за хомоогенно-ориентирана диспозиционна икономическа възпроизводност [в
т.ч. средна хомогенно-ориентирана диспозиционна икономическа възпроизводност* (average homogeneously-oriented dispositional economic rederivativeness) и пределна хомогенно-ориентирана диспозиционна икономическа възпроизводност* (marginal homogeneously-oriented dispositional economic rederivativeness)] [когато не е посочено друго, под хомогенно-ориентирана икономическа стратисубстанциалност обикновено се подразбира хомогенноориентираната диспозиционна икономическа възпроизводност, като същото е
валидно и за средната хомогенно-ориентирана икономическа стратисубстанциалност* (average homogeneously-oriented economic stratisubstantivity) и
за пределната хомогенно-ориентирана икономическа стратисубстанциалност* (marginal homogeneously-oriented economic stratisubstantivity)]. Всички
тези понятия освен това са и разновидности на диспозиционната икономическа
възпроизводност.
Тези обобщения и класификации се пренасят и върху самите квазидиспозиционни възпроизводствени икономически системи:
(а) Имплицитно-насочено-дефинираната и експлицитно-насоченодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
са разновидности на по-общото понятие за насочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система (наречена още
ефективно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) – нейн входен икономически ингредиент е възпроизводственият
икономически ресурс (същностен или феноменен), а изходен икономически
ингредиент е възпроизводственият икономически резултат (феноменен или
128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностен); в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа ефективност, чиито разновидности са диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа възвращаемост. От своя страна, имплицитно-противонасочено-дефинираната и експлицитно-противонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система са разновидности на по-общото понятие за противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система (наречена още натоварено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) – нейн входен икономически ингредиент
е възпроизводственият икономически резултат (същностен или феноменен), а
изходен икономически ингредиент е възпроизводственият икономически ресурс (феноменен или същностен); в качеството му на икономически оператор
централно за нея е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа натовареност, чиито разновидности са диспозиционната възпроизводствена икономическата ангажираност и диспозиционната възпроизводствена
икономическата наситеност.
(б) Имплицитно-насочено-дефинираната и имплицитно-противонасоченодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
са разновидности на по-общото понятие за имплицитно-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система (наречена още напрегнато-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа
система) – нейн входен икономически ингредиент е възпроизводственото
икономическо явление (ресурсно или резултатно), а изходен икономически
ингредиент е възпроизводствената икономическа същност (резултатна или ресурсна); в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост, чиито
разновидности са диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност. От
своя
страна,
експлицитно-насочено-дефинираната
и
експлицитнопротивонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система са разновидности на по-общото понятие за експлицитнодефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
(наречена още въплътено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) – нейн входен икономически ингредиент е възпроизводствената икономическа същност (ресурсна или резултатна), а изходен
икономически ингредиент е възпроизводственото икономическо явление (ре129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зултатно или ресурсно); в качеството му на икономически оператор централно
за нея е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа вълътеност, чиито разновидности са диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност и диспозиционната възпроизводствена икономическа
възвращаемост.
(в) Имплицитно-насочено-дефинираната и експлицитно-противонасоченодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
са разновидности на по-общото понятие за хетерогенно-ориентирана квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система (наречена първи вариант) – нейни икономически ингредиенти са феноменният възпроизводствен
икономически ресурс и същностният възпроизводствен икономически резултат; в качеството му на икономически оператор централно за нея е понятието
за хетерогенно-ориентирана диспозиционна икономическа възпроизводност,
чиито разновидности са диспозиционната възпроизводствена икономическа
използваемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност (системата е хетерогенно-ориентирана, защото при всяка нейна посока
тя е едновременно и произвеждащо-дефинирана ингредиентна икономическа
система, и определящо-дефинирана ингредиентна икономическа система). От
своя
страна,
експлицитно-насочено-дефинираната
и
имплицитнопротивонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система са разновидности на по-общото понятие за хомогенноориентирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
(наречена втори вариант) – нейни икономически ингредиенти са същностният възпроизводствен икономически ресурс и феноменният възпроизводствен
икономически резултат; в качеството му на икономически оператор централно
за нея е понятието за хомогенно-ориентирана диспозиционна икономическа
възпроизводност, чиито разновидности са диспозиционната възпроизводствена
икономическа възвращаемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност (системата е хомогенно-ориентирана, защото при всяка
нейна посока тя е или само произвеждащо-дефинирана ингредиентна икономическа система, или само определящо-дефинирана ингредиентна икономическа система).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система
(квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) се конституират още и съответстващите на последната понятия за квази-същностностратифицирана възпроизводствена консуматорска система* (quasi130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------essentially-stratified
reproductional
consumptionary
system)
(квазидиспозиционна
възпроизводствена
консуматорска
система),
квазисъщностно-стратифицирана възпроизводствена стопанска система*
(quasi-essentially-stratified reproductional protoeconomic system) (квазидиспозиционна възпроизводствена стопанска система), квази-същностностратифицирана възпроизводствена пазарно-икономическа система*
(quasi-essentially-stratified reproductional marketly-economic system) (квазидиспозиционна възпроизводствена пазарно-икономическа система) и квазисъщностно-стратифицирана
възпроизводствена
финансово-пазарноикономическа система* (quasi-essentially-stratified reproductional financiallymarketly-economic system) (квази-диспозиционна възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система). Общо за всички тях е понятието за квазисъщностно-стратифицирана възпроизводствена поддържаща система*
(quasi-essentially-stratified reproductional sustenance /sustaining/ system) (квазидиспозиционна възпроизводствена поддържаща система) (за квази-същностностратифицирана възпроизводствена система при поддържането).

КВАЗИ-СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (quasi-essentially-stratified economic system) (ки) – във:
квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
КВАЛИДЕЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualideextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
КВАЛИДЕЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualideextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КВАЛИДЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualitative detensive
economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАЛИЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualiextratensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАЛИЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiextratensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЛИЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quailextratensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАЛИИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiinextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
КВАЛИИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiinextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КВАЛИИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualiintensive
economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАЛИКАДЕЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualicadeextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАЛИКАДЕЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualicadeextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАЛИКАЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualicaextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
КВАЛИКАЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualicaextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КВАЛИКАИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualicainextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАЛИКАИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualicainextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАЛИКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualicatensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАЛИКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualicatensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАЛИОПДЕЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualiopextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАЛИОПДЕЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiopextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КВАЛИОПЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiopextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
КВАЛИОПЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiopextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КВАЛИОПИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualiopextratensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАЛИОПИНЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(qualiopextratensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КВАЛИОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualioptensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАЛИОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualioptensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (qualitensive economic
growth), нормално-квалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност
на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на
икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия растеж GR равна на единица (това е нормалната квалитензивност на
икономическия растеж), и прилежаща квантитензивност на икономическия
растеж AQ равна на нула (това е безналичната квантитензивност на иконо133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на
икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на
икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента GR = 1) е че формира изцяло темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от количествения фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента AQ = 0) няма никакво участие в темпа на растежа, където GR + AQ = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати.
Разновидност е на преобладаващо-квалитензивния икономически растеж, изцяло-квалитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-квалитензивния икономически растеж, хомогенно-квалитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж, изцяло-инквалитензивния икономически растеж и преобладаващо-инкоквантитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на квалитензивния растеж са квалитензивният продуктов икономически растеж* (qualitensive product economic growth), квалитензивният факторов икономически растеж* (qualitensive factor economic
growth), квалитензивният полезностен икономически растеж* (qualitensive utility economic growth), квалитензивният стойностен икономически
растеж* (qualitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
квалитензивният стационарен икономически растеж* (qualitensive stationary economic growth) и квалитензивният нестационарен икономически
растеж* (qualitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (qualitensive economic
growth) (ки) – във:
аизотропно-квалитензивен икономически растеж;
анизотропно-квалитензивен икономически растеж;
безналично-квалитензивен икономически растеж;
изотропно-квалитензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изохипогенно-квалитензивен икономически растеж;
изцяло-квалитензивен икономически растеж;
квалитензивен икономически растеж;
налично-квалитензивен икономически растеж;
нормално-квалитензивен икономически растеж;
предимно-квалитензивен икономически растеж;
преобладаващо-квалитензивен икономически растеж;
хеогенно-квалитензивен икономически растеж;
хетерогенно-квалитензивен икономически растеж;
хигенно-квалитензивен икономически растеж;
хипергенно-квалитензивен икономически растеж;
хипогенно-квалитензивен икономически растеж;
хомогенно-квалитензивен икономически растеж.
КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на квалитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия
растеж. То може да се получи или чрез инквалитензивиране на икономическия растеж (което е покачване на инквалитензитета на икономическия растеж), или чрез субдеквалитензивиране на икономическия растеж (което е
спадане на деквалитензитета на икономическия растеж). Когато квалитензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е квалитензификация на икономическия растеж (покачване на квалитензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на квалитензитета в темпа на растежа), а когато квалитензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на квалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на квалитензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (qualitensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано квалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно квалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
квалитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно квалитензивиране на икономическия растеж;
налично квалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
предимствено квалитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо квалитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено квалитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно квалитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно квалитензивиране на икономическия растеж;
цялостно квалитензивиране на икономическия растеж;
частично квалитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено квалитензивиране на икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitensity
of the economic growth), качествена тензивност на икономическия растеж,
(*) – относително изразено участие R на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия
растеж. В даден икономически растеж квалитензивността е качествената тензивност (над квантитензивността на икономическия растеж Q) до единица.
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Тя е частното r/y между квалитензитета на
икономическия растеж r и темпа на растежа. Затова Q + R = 1, където Q = q/y
е квантитензивността на икономическия растеж. Квантитензивността и квалитензивността са разновидности на по-общото понятие за хомеотензивност
на икономическия растеж O (съкратено от хомеостазисна тензивност).
Положителната квалитензивност се определя като инквалитензивност на
икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на рас136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тежа), а отрицателната квалитензивност – като деквалитензивност на икономическия растеж (която се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В
своята общност инквалитензивността и деквалитензивността образуват наличната квалитензивност на икономическия растеж. Нулевата квалитензивност
е безналична квалитензивност на икономическия растеж. В своята общност
безналичната квалитензивност и инквалитензивността образуват адиквалитензивността на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и
разширяване (dilation)], а деквалитензивността и безналичната квалитензивност – деаквалитензивността на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на квалитензивността са още квалитензивността на продуктовия икономически растеж* (qualitensity of the product economic growth), квалитензивността на
факторовия икономически растеж* (qualitensity of the factor economic
growth), квалитензивността на полезностния икономически растеж*
(qualitensity of the utility economic growth), квалитензивността на стойностния икономически растеж* (qualitensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (constant qualitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива квалитензивност на икономическия растеж* (variable qualitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлива квалитензивност на икономическия
растеж* (temporally-variable qualitensity of the economic growth) и невремевопроменлива квалитензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable qualitensity of the economic growth)]. Промените на квалитензивността
се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
квалитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
квалитензивност са (а) покачващата се квалитензивност на икономическия
растеж* (raising qualitensity of the economic growth), което е квалитензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се инквалитен137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност (което е инквалитензификация на икономическия растеж), или при
спадаща деквалитензивност на икономическия растеж (което е субдеквалитензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата квалитензивност
на икономическия растеж* (subsiding qualitensity of the economic growth), което е субквалитензификация на икономическия растеж [налице е или при
спадаща инквалитензивност (което е субинквалитензификация на икономическия растеж), или при покачваща се деквалитензивност на икономическия растеж (което е деквалитензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се квалитензивност образуват понятието за
неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding
qualitensity of the economic growth) [което е несубквалитензификация на икономическия растеж* (unsubqualitensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата квалитензивност образуват понятието за непокачваща
се квалитензивност на икономическия растеж* (unraising qualitensity of the
economic growth) [което е неквалитензификация на икономическия растеж* (unqualitensification of the economic growth)].
КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (qualitensity of
the economic growth) (ки) – във:
балансирана квалитензивност на икономическия растеж;
безналична квалитензивност на икономическия растеж;
достатъчна квалитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна квалитензивност на икономическия растеж;
зададена квалитензивност на икономическия растеж;
квалитензивност на икономическия растеж;
мажоритарна квалитензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж,
преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж);
миноритарна квалитензивност на икономическия растеж;
налична квалитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
нормална квалитензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна квалитензивност на икономическия растеж);
предимствена квалитензивност на икономическия растеж;
преобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
прилежаща квалитензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субдостатъчен квалитензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърден квалитензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща квалитензивност на икономическия растеж;
субутвърдена квалитензивност на икономическия растеж;
субхипергенна квалитензивност на икономическия растеж;
субцялостна квалитензивност на икономическия растеж;
суперцялостна квалитензивност на икономическия растеж;
утвърдена квалитензивност на икономическия растеж;
хипергенна квалитензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна квалитензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна квалитензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна квалитензивност на икономическия растеж);
хипогенна квалитензивност на икономическия растеж;
цялостна квалитензивност на икономическия растеж;
частична квалитензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена квалитензивност на икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (qualitensitial
economic growth) (ки) – във:
балансирано-квалитензивностен икономическия растеж;
безналично-квалитензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-квалитензивностен икономическия растеж;
достатъчно-квалитензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-квалитензивностен икономическия растеж;
миноритарно-квалитензивностен икономическия растеж;
налично-квалитензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-квалитензивностен икономическия растеж;
нормално-квалитензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-квалитензивностен икономическия растеж);
предимно-квалитензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-квалитензивностен икономическия растеж;
субдостатъчно-квалитензивностен икономически растеж (същото като
субутвърдено-квалитензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-квалитензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-квалитензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-квалитензивностен икономическия растеж;
субцялостно-квалитензивностен икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостно-квалитензивностен икономическия растеж;
утвърдено-квалитензивностен икономическия растеж;
хипергенно-квалитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-квалитензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-квалитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-квалитензивностен икономическия растеж);
хипогенно-квалитензивностен икономическия растеж;
хомеостазисна бинарна типология на квалитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
цялостно-квалитензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-квалитензивностен икономическия растеж;
частично-квалитензивностен икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitensivity of
the economic growth), качествен тензитет на икономическия растеж, (*) –
абсолютно изразено участие r на някакъв качествен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия
растеж. В даден икономически растеж квалитензитетът е качественият тензитет (над квантитензитета на икономическия растеж q) до темпа на растежа,
така че q + r = y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Частното r/y между квалитензитета и темпа
на растежа е квалитензивността на икономическия растеж R. Затова Q + R =
1, където Q = q/y е квантитензивността на икономическия растеж. Квантитензитетът и квалитензитетът са разновидности на по-общото понятие за хомеотензитет на икономическия растеж o (съкратено от хомеостазисен тензитет), респ. квантитензивността и квалитензивността са разновидности на
по-общото понятие за хомеотензивност на икономическия растеж O.
Положителният квалитензитет се определя като инквалитензитет на икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху темпа на растежа),
а отрицателният квалитензитет – като деквалитензитет на икономическия
растеж (който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В своята
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общност инквалитензитетът и деквалитензитетът образуват наличния квалитензитет на икономическия растеж. Нулевият квалитензитет е безналичен
квалитензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният
квалитензитет и инквалитензитетът образуват адиквалитензитета на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване
(dilation)], а деквалитензитетът и безналичният квалитензитет – деаквалитензитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и
безналичие (anarchy)]. Разновидности на квалитензитета са още квалитензитетът на продуктовия икономически растеж* (qualitensivity of the product
economic growth), квалитензитетът на факторовия икономически растеж* (qualitensivity of the factor economic growth), квалитензитетът на полезностния икономически растеж* (qualitensivity of the utility economic
growth), квалитензитетът на стойностния икономически растеж*
(qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (constant qualitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив квалитензитет на икономическия растеж* (variable qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable qualitensivity of the economic growth) и невремевопроменлив квалитензитет на икономическия растеж* (non-temporallyvariable qualitensivity of the economic growth)]. Промените на квалитензитета се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив квалитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия квалитензитет са (а) покачващият се квалитензитет на икономическия растеж* (raising qualitensivity of the economic growth), което е квалитензивиране
на икономическия растеж [налице е или при покачващ се инквалитензитет
(което е инквалитензивиране на икономическия растеж), или при спадащ деквалитензитет на икономическия растеж (което е субдеквалитензивиране на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж)], и (б) спадащият квалитензитет на икономическия растеж* (subsiding qualitensivity of the economic growth), което е субквалитензивиране на икономическия растеж [налице е или при спадащ инквалитензитет (което е субинквалитензивиране на икономическия растеж), или при
покачващ се деквалитензитет на икономическия растеж (което е деквалитензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност постоянният и покачващият се квалитензитет образуват понятието за неспадащ квалитензитет
на икономическия растеж* (unsubsiding qualitensivity of the economic growth)
[което е несубквалитензивиране на икономическия растеж* (unsubqualitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият квалитензитет образуват понятието за непокачващ се квалитензитет на икономическия
растеж* (unraising qualitensivity of the economic growth) [което е неквалитензивиране на икономическия растеж* (unqualitensivition of the economic
growth)].
КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (qualitensivity of
the economic growth) (ки) – във:
балансиран квалитензитет на икономическия растеж;
безналичен квалитензитет на икономическия растеж;
достатъчен квалитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-цялостен квалитензитет на икономическия растеж;
квалитензитет на икономическия растеж;
мажоритарен квалитензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж, преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж);
миноритарен квалитензитет на икономическия растеж;
наличен квалитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
нормален квалитензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен квалитензитет на икономическия растеж);
предимствен квалитензитет на икономическия растеж;
преобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен квалитензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден квалитензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ квалитензитет на икономическия растеж;
субутвърден квалитензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенен квалитензитет на икономическия растеж;
субцялостен квалитензитет на икономическия растеж;
суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж;
утвърден квалитензитет на икономическия растеж;
хипергенен квалитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен квалитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж);
хипогенен квалитензитет на икономическия растеж;
цялостен квалитензитет на икономическия растеж;
частичен квалитензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден квалитензитет на икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на квалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на квалитензитета
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на квалитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва квалитензисуфикация
на икономическия растеж* (qualitensisufication of the economic growth) [което
е същото като квалитензифициране на икономическия растеж* (qualitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва квалитензидефикация на икономическия растеж* (qualitensidefication of the economic
growth). Квалитензификацията може да се получи или чрез инквалитензификация на икономическия растеж (което е покачване на инквалитензивността
на икономическия растеж), или чрез субдеквалитензификация на икономическия растеж (което е спадане на деквалитензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (qualitensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна квалитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
квалитензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------миноритарна квалитензификация на икономическия растеж;
налична квалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
предимствена квалитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена квалитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна квалитензификация на икономическия растеж;
субцялостна квалитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна квалитензификация на икономическия растеж;
утвърдена квалитензификация на икономическия растеж;
хипогеннна квалитензификация на икономическия растеж;
цялостна квалитензификация на икономическия растеж;
частична квалитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена квалитензификация на икономическия растеж.
КВАЛИТИТ (qualitite) (кд) – във:
икономически квалитит;
икореномически квалитит;
икотехномически квалитит.
КВАНТ (quantum) (кд) – във:
икономически квант.
КВАНТИДЕЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantideextensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАНТИДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantiinextensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАНТИДЕЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantiinextensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИДЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantidetensive
economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАНТИЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantiextensive
economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАНТИЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantiextensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАНТИЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantiextensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantiextratensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАНТИЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantiextratensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАНТИЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantiextratensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИИНЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantiinextensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАНТИИНЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantiinextensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАНТИИНЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantiinextensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantiintensive
economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КВАНТИКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quanticatensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАНТИКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quanticatensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantioptensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАНТИОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantioptensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantitensive
economic growth), нормално-квантитензивен икономически растеж, (*) –
разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна
типология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност
на икономическия растеж GQ равна на единица (това е нормалната квантитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квалитензивност на
икономическия растеж AR равна на нула (това е безналичната квалитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж
и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от количествения
фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента
GQ = 1) е че формира изцяло темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия
растеж) (относително изразен чрез коефициента AR = 0) няма никакво участие в темпа на растежа, където GQ + AR = 1 (вж. фактори на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на преобладаващо-квантитензивния икономически растеж, изцяло-квантитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропноквантитензивния икономически растеж, хомогенно-квантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж, изцялоинквантитензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинквантитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на квантитензивния растеж са квантитензивният продуктов икономически растеж* (quantitensive product economic growth),
квантитензивният факторов икономически растеж* (quantitensive factor
economic growth), квантитензивният полезностен икономически растеж*
(quantitensive utility economic growth), квантитензивният стойностен икономически растеж* (quantitensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са също квантитензивният стационарен икономически растеж* (quantitensive stationary economic growth) и квантитензивният нестационарен икономически растеж* (quantitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
КВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (quantitensive economic
growth) (ки) – във:
аизотропно-квантитензивен икономически растеж;
анизотропно-квантитензивен икономически растеж;
безналично-квантитензивен икономически растеж;
изотропно-квантитензивен икономически растеж;
изохипогенно-квантитензивен икономически растеж;
изцяло-квантитензивен икономически растеж;
квантитензивен икономически растеж;
налично-квантитензивен икономически растеж;
нормално-квантитензивен икономически растеж;
предимно-квантитензивен икономически растеж;
преобладаващо-квантитензивен икономически растеж;
хеогенно-квантитензивен икономически растеж;
хетерогенно-квантитензивен икономически растеж;
хигенно-квантитензивен икономически растеж;
хипергенно-квантитензивен икономически растеж;
хипогенно-квантитензивен икономически растеж;
хомогенно-квантитензивен икономически растеж.
КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на квантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез инквантитензивиране на икономическия растеж (което е покачване на инквантитензитета на икономическия растеж), или чрез субдеквантитензивиране на икономическия растеж
(което е спадане на деквантитензитета на икономическия растеж). Когато
квантитензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това
е квантитензификация на икономическия растеж (покачване на квантитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
квантитензитета в темпа на растежа), а когато квантитензивирането става по147

147

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субквантитензификация на
икономическия растеж (спадане на квантитензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на квантитензитета в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (quantitensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано квантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно квантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
налично квантитензивиране на икономическия растеж;
квантитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно квантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
предимствено квантитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено квантитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно квантитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно квантитензивиране на икономическия растеж;
цялостно квантитензивиране на икономическия растеж;
частично квантитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено квантитензивиране на икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitensity of the economic growth), количествена тензивност на икономическия
растеж, (*) – относително изразено участие Q на някакъв количествен фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното q/y между квантитензитета на икономическия растеж q и темпа на растежа. В даден икономически растеж квантитензивността и квалитензивността на икономическия растеж R = r/y е равна на единица, т.е. Q + R = 1. Квантитензивността и квалитензивността са разновидности на по-общото понятие за хомеотензивност на
икономическия растеж O (съкратено от хомеостазисна тензивност).
Положителната квантитензивност се определя като инквантитензивност
на икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на
растежа), а отрицателната квантитензивност – като деквантитензивност на
икономическия растеж (която се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В своята общност инквантитензивността и деквантитензивността образуват наличната квантитензивност на икономическия растеж. Нулевата
квантитензивност е безналична квантитензивност на икономическия растеж.
В своята общност безналичната квантитензивност и инквантитензивността образуват адиквантитензивността на икономическия растеж [съкратено от
безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а деквантитензивността и безналичната квантитензивност – деаквантитензивността на икономическия
растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на квантитензивността са още квантитензивността на продуктовия икономически растеж* (quantitensity of the product economic growth),
квантитензивността на факторовия икономически растеж* (quantitensity
of the factor economic growth), квантитензивността на полезностния икономически растеж* (quantitensity of the utility economic growth), квантитензивността на стойностния икономически растеж* (constant quantitensity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (constant quantitensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива квантитензивност на икономическия растеж* (variable quantitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable quantitensity of the economic growth) и
невремево-променлива квантитензивност на икономическия растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(non-temporally-variable quantitensity of the economic growth)]. Промените на
квантитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на
прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностнообусловена променлива квантитензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата квантитензивност са (а) покачващата се квантитензивност на икономическия растеж* (raising quantitensity of the economic
growth), което е квантитензификация на икономическия растеж [налице е
или при покачваща се инквантитензивност (което е инквантитензификация на
икономическия растеж), или при спадаща деквантитензивност на икономическия растеж (което е субдеквантитензификация на икономическия растеж)], и (б) спадащата квантитензивност на икономическия растеж*
(subsiding quantitensity of the economic growth), което е субквантитензификация на икономическия растеж [налице е или при спадаща инквантитензивност
(което е субинквантитензификация на икономическия растеж), или при покачваща се деквантитензивност на икономическия растеж (което е деквантитензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и
покачващата се квантитензивност образуват понятието за неспадаща квантитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding quantitensity of the
economic growth) [което е несубквантитензификация на икономическия
растеж* (unsubquantitensification of the economic growth)], а постоянната и
спадащата квантитензивност образуват понятието за непокачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (unraising quantitensity of the
economic growth) [което е неквантитензификация на икономическия растеж* (unquantitensification of the economic growth)].

КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (quantitensity
of the economic growth) (ки) – във:
балансирна квантитензивност на икономическия растеж;
безналична квантитензивност на икономическия растеж;
достатъчна квантитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна квантитензивност на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зададена квантитензивност на икономическия растеж;
квантитензивност на икономическия растеж;
мажоритарна квантитензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж,
преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж);
миноритарна квантитензивност на икономическия растеж;
налична квантитензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
нормална квантитензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-цялостна квантитензивност на икономическия растеж);
предимствена квантитензивност на икономическия растеж;
преобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
прилежаща квантитензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна квантитензивност на икономическия растеж (същото
като субутвърдена квантитензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща квантитензивност на икономическия растеж;
субутвърдена квантитензивност на икономическия растеж;
субхипергенна квантитензивност на икономическия растеж;
субцялостна квантитензивност на икономическия растеж;
суперцялостна квантитензивност на икономическия растеж;
утвърдена квантитензивност на икономическия растеж;
хипердостатъчна квантитензивност на икономическия растеж (същото
като суперцялостна квантитензивност на икономическия растеж);
хипергенна квантитензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна квантитензивност на икономическия растеж);
хипогенна квантитензивност на икономическия растеж;
цялостна квантитензивност на икономическия растеж;
частична квантитензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена квантитензивност на икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (quantitensitial
economic growth) (ки) – във:
балансирано-квантитензивностен икономическия растеж;
безналично-квантитензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-квантитензивностен икономическия растеж;
достатъчно-квантитензивностен икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостно-квантитензивностен икономическия растеж;
миноритарно-квантитензивностен икономическия растеж;
налично-квантитензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-квантитензивностен икономическия растеж;
нормално-квантитензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-квантитензивностен икономическия растеж);
предимно-квантитензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-квантитензивностен икономическия растеж;
субдостатъчно-квантитензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-квантитензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-квантитензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-квантитензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-квантитензивностен икономическия растеж;
субцялостно-квантитензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-квантитензивностен икономическия растеж;
утвърдено-квантитензивностен икономическия растеж;
хипергенно-квантитензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-квантитензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-квантитензивностен икономически растеж (същото
като суперцялостно-квантитензивностен икономическия растеж);
хипогенно-квантитензивностен икономическия растеж;
хомеостазисна бинарна типология на квантитензивностния икономическия растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж);
цялостно-квантитензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-квантитензивностен икономическия растеж;
частично-квантитензивностен икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitensivity
of the economic growth), количествен тензитет на икономическия растеж,
(*) – абсолютно изразено участие q на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Частното q/y между квантитензитета и темпа
на растежа е квантитензивността на икономическия растеж Q. В даден икономически растеж квантитензитетът и квалитензитетът на икономическия
растеж r взаимно се допълват, така че тяхната сума е равна на темпа на растежа, т.е. q + r = y. Затова, от своя страна, сумата на квантитензивността и квалитензивността на икономическия растеж R = r/y е равна на единица, т.е. Q
+ R = 1. Квантитензитетът и квалитензитетът са разновидности на по-общото
понятие за хомеотензитет на икономическия растеж o (съкратено от хомеостазисен тензитет), респ. квантитензивността и квалитензивността са разновидности на по-общото понятие за хомеотензивност на икономическия
растеж O.
Положителният квантитензитет се определя като инквантитензитет на
икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а отрицателният квантитензитет – като деквантитензитет на икономическия растеж (който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В
своята общност инквантитензитетът и деквантитензитетът образуват наличния
квантитензитет на икономическия растеж. Нулевият квантитензитет е безналичен квантитензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният квантитензитет и инквантитензитетът образуват адиквантитензитета на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а деквантитензитетът и безналичният квантитензитет – деаквантитензитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на квантитензитета са още
квантитензитетът на продуктовия икономически растеж* (quantitensivity of the product economic growth), квантитензитетът на факторовия икономически растеж* (quantitensivity of the factor economic growth), квантитензитетът на полезностния икономически растеж* (quantitensivity of the
utility economic growth), квантитензитетът на стойностния икономически растеж* (constant quantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (constant quantitensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив квантитензитет на икономическия растеж* (variable quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономичес153

153

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КАДЕЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до КЕНЕ, ФРАНСОА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж) [в т.ч. времево-променлив квантитензитет на икономическия
растеж* (temporally-variable quantitensivity of the economic growth) и невремево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable quantitensivity of the economic growth)]. Промените на квантитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста
на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на
еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор
(вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да
се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
квантитензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия
квантитензитет са (а) покачващият се квантитензитет на икономическия
растеж* (raising quantitensivity of the economic growth), което е квантитензивиране на икономическия растеж [налице е или при покачващ се инквантитензитет (което е инквантитензивиране на икономическия растеж), или при
спадащ деквантитензитет на икономическия растеж (което е субдеквантитензивиране на икономическия растеж)], и (б) спадащият квантитензитет на
икономическия растеж* (subsiding quantitensivity of the economic growth), което е субквантитензивиране на икономическия растеж [налице е или при
спадащ инквантитензитет (което е субинквантитензивиране на икономическия
растеж), или при покачващ се деквантитензитет на икономическия растеж
(което е деквантитензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност
постоянният и покачващият се квантитензитет образуват понятието за неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е несубквантитензивиране на икономическия растеж* (unsubquantitensivition of the economic growth)], а постоянният и
спадащият квантитензитет образуват понятието за непокачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (unraising quantitensivity of the
economic growth) [което е неквантитензивиране на икономическия растеж* (unquantitensivition of the economic growth)].
КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (quantitensivity of
the economic growth) (ки) – във:
балансиран квантитензитет на икономическия растеж;
безналичен квантитензитет на икономическия растеж;
достатъчен квантитензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостен квантитензитет на икономическия растеж;
квантитензитет на икономическия растеж;
мажоритарен квантитензитет на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж, преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж);
миноритарен квантитензитет на икономическия растеж;
наличен квантитензитет на икономическия растеж;
непреобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
нормален квантитензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен квантитензитет на икономическия растеж);
предимствен квантитензитет на икономическия растеж;
преобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен квантитензитет на икономическия растеж (същото като
субутвърден квантитензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ квантитензитет на икономическия растеж;
субутвърден квантитензитет на икономическия растеж;
субхипергенен квантитензитет на икономическия растеж;
субцялостен квантитензитет на икономическия растеж;
суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж;
утвърден квантитензитет на икономическия растеж;
хипергенен квантитензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен квантитензитет на икономическия растеж (същото
като суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж);
хипогенен квантитензитет на икономическия растеж;
цялостен квантитензитет на икономическия растеж;
частичен квантитензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден квантитензитет на икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на квантитензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на квантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на квантитензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва квантитензи155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфикация на икономическия растеж* (quantitensisufication of the economic
growth) [което е същото като квантитензифициране на икономическия растеж* (quantitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
квантитензидефикация на икономическия растеж* (quantitensidefication of
the economic growth). Квантитензификацията може да се получи или чрез инквантитензификация на икономическия растеж (което е покачване на инквантитензивността на икономическия растеж), или чрез субдеквантитензификация на икономическия растеж (което е спадане на деквантитензивността
на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (quantitensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна квантитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща квантитензификация на икономическия
растеж;
квантитензификация на икономическия растеж;
миноритарна квантитензификация на икономическия растеж;
налична квантитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
предимствена квантитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена квантитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна квантитензификация на икономическия растеж;
субцялостна квантитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна квантитензификация на икономическия растеж;
утвърдена квантитензификация на икономическия растеж;
хипогеннна квантитензификация на икономическия растеж;
цялостна квантитензификация на икономическия растеж;
частична квантитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена квантитензификация на икономическия растеж.
КВАНТИТИТ (quantitite) (кд) – във:
икономически квалитит;
икореномически квалитит;
икотехномически квалитит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАНТУВАНЕ /КВАНТОВАНЕ/ (quantization) (ки) – във:
икономическо квантуване;
икономическо квантуване по време (същото като квантуване в икономическата система по време);
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;
квантуване в икономическата система (същото като икономическо квантуване);
квантуване в икономическата система по време;
квантуване в икономическата система по равнище;
квантуване със случаен период в икономическата система;
период на икономическото квантуване;
равнище на икономическото квантуване;
стъпка на икономическото квантуване;
шум на икономическото квантуване.
КВАНТУВАНЕ /КВАНТОВАНЕ/ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(quantization in the economic system) – същото като икономическо квантуване.
КВАНТУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ (timequantization /sampling/ in the economic system), икономическо квантуване по
време, – преобразуване на получаван в икономическата система непрекъснат
входен сигнал x(t) (носител на определена икономическа информация) в последователност от следващи един след друг икономически импулси (economic
impulses), чиято амплитуда, продължителност или честота са в зависимост от
амплитудата и честотата на непрекъснатия икономически сигнал x(t). Подсистемата, която осъществява това преобразуване (т.е. икономическото квантуване по време), се означава и като икономически импулсен елемент (импулсен
елемент в икономическата система) (икономически прекъсвател, икономически импулсер). Да приемем, че импулсният елемент пропуска входния сигнал x(t) към икономическата система за определено време от τi единици (това е
продължителността на съединяването на икономическата система с входния
сигнал), и не го пропуска за време от Ti – τi единици (това е продължителността на прекъсването на входния сигнал). Величината Ti (сумата на продължи157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телността на съединяването и продължителността на прекъсването) е периодът на икономическото квантуване. При такова допускане изходът на икономическия импулсен елемент е функцията x(iTi).
В случай че Ti е случайна икономическа величина, тогава е налице икономическо квантуване със случаен период (квантуване със случаен период в икономическата система). Величината Ti може да бъде и функция на входния
сигнал x(t) (входен както за икономическата система, така и за нейния импулсен елемент) или функция на изхода x(iTi) на импулсния елемент, както и постоянна величина Ti = T = const. Обичайно е продължителността на съединяването (пропускането) да е кратно по-малка от периода на икономическото квантуване, т.е. че τi « Ti. Поради тази причина изходният сигнал x(iTi) е последователност (във времето) от импулси, обвивната крива на която отговаря на кривата на входния сигнал x(t). Икономическото квантуване по време предизвиква
отслабване на интензивността на входния икономически сигнал (input
economic signal intensity) (последният намалява τ/T пъти при Ti = T = const и τi =
τ = const. Отслабва също и неговият честотен спектър. Ако ω0 е честотата на
цикличната съставляваща на входния сигнал (на икономически процес) x(t), то
честотният състав на изходната величина (на квантувания икономически сигнал) се насища с безброй много икономически честоти ω0 ± n(2π/T) (i = 1, 2,
…). Намалява и информационната наситеност на квантувания икономически
сигнал. Загубата на икономическа информация обаче може да се предотврати,
ако при входен икономически сигнал с ограничен спектър (с гранична честота)
ωc периодът на икономическото квантуване отговаря на условието T = π/ωc.
Тогава от изходния икономически сигнал x(iTi) може да се възстанови входният сигнал x(t), като се използват икономически филтри, които изчистват страничните честоти.
КВАНТУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ПО РАВНИЩЕ
(level-quantization in the economic system), икономическо квантуване по равнище, – преобразуване на входния сигнал x(t) на дадена икономическа система под формата на закръгляне на негово мигновено значение до предварително
фиксирана величина xk∗ , която може да бъде наречена равнище на икономическото квантуване. Икономическото квантуване по равнище е нелинейно
преобразуване на входния сигнал x(t). Подсистемата, която го осъществява, е
икономическа квантуваща подсистема (квантуваща подсистема на икономическата система). Разликата между две съседни равнища на квантуването
qk = xk∗+1 − xk∗ е стъпката на икономическото квантуване, а интервалът pk
158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между значенията xk+1 и xk на входния сигнал x(t) на икономическата система,
които съответствуват на две съседни равнища на квантуването, е интервалът
на икономическото квантуване. Закръглянето на значенията на входния сигнал x(t) поражда грешка εk = x(t) – x k∗ , при xk ≤ x(t) ≤ xk+1. Когато x(t) е случайна икономическа функция, тогава и ε(t) е случайна икономическа функция и тя
е шумът на икономическото квантуване. При достатъчно малка стъпка на
квантуването q и голямо число на неговите равнища шумът на икономическото квантуване е некорелиран с квантувания икономически сигнал x(t). Тогава
той е бял шум в икономическата система, който е вид случаен икономически
процес. Амплитудата на шума на икономическото квантуване се разпределя
равномерно между –0,5 q и +0,5 q, като неговата икономическа спектрална
плътност е равна на q2/12. Като се използват т.нар. поправки на У. Шепърд
[при икономическата дискретизация на непрекъснати случайни икономически
величини при зададена система на закръгляне] за групирани данни, става възможно математическото икономическо очакване на квантувания икономически сигнал x* да се изрази чрез математическото очакване на входния икономически сигнал x(t):
E ( x*) = E ( x) +

1 2
q .
12

От своя страна икономическата дисперсия на квантувания икономически сигнал x* се изразява чрез дисперсията на входния икономически сигнал x(t):
1
D( x*) = D( x*) + q 2 H ( x 2 ) + 0[(q ) 4 ],
3

където H(x2) е характеристичната функция на x, а 0[(q)4] е величина от втори
порядък на безкрайно малко значение. При тези предпоставки корелационната
(респ. автокорелационната) функция Rxx(t1, t2) на входния икономически сигнал (респ. на входния икономически процес) x(t) може да се определи чрез израза:
1

2
 H [( x*) (t1 )] − q при t 1 = t 2 ,
Rxx (t1 , t 2 ) = 
12
 R x*x* (t1 , t 2 ) при t 1 ≠ t 2 .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КВАНТУВАНЕ ПО ВРЕМЕ (time-quantization /sampling/) (ки) – във:
икономическо квантуване по време (същото като квантуване в икономическата система по време).
КВАНТУВАНЕ ПО РАВНИЩЕ (level-quantization) – във:
икономическо квантуване по равнище (същото като квантуване в икономическата система по равнище).
КВАНТУВАНЕ СЪС СЛУЧАЕН ПЕРИОД В ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (quantization in economic system with random period), икономическо квантуване със случаен период, – квантуване в икономическата система
по време, при което периодът на икономическото квантуване Ti е случайна
икономическа величина.
КВАНТУВАЩА ПОДСИСТЕМА (quantization subsystem) (ки) – във:
икономическа квантуваща подсистема (същото като квантуваща подсистема на икономическата система);
квантуваща подсистема на икономическата система.
КВАНТУВАЩА ПОДСИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(quantization subsystem of the economic system), икономическа квантуваща
подсистема, – икономическа подсистема, която извършва квантуване в икономическата система по равнище.
КВОТА (quot) (кд) – във:
въздействие на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
въздействие на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефект на дохода на импортните квоти (в межд.);
ефект на преразпределението на импортните квоти (в межд.) (същото
като ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.));
ефект от въздействието на импортните квоти върху вноса (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефект от въздействието на импортните квоти върху потреблението (в
межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху производството (в
межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху цената (в межд.);
защитен ефект на импортните квоти (в межд.) (същото като производствен ефект от импортните квоти (в межд.));
импортна квота (в межд.);
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху
икономическото благосъстояние (в межд.));
квота-печалба (в межд.);
крива на общото предлагане при импортна квота (в межд.);
нетен ефект на импортните квоти 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.));
политика на импортните квоти (в межд.);
потребителен ефект на импортните квоти (в межд.);
преки статични ефекти на импортните квоти (в межд.);
приходна функция на импортните квоти (в межд.);
производствен ефект на импортните квоти (в межд.).
КВОТА-ПЕЧАЛБА (quota-profit) (в межд.) – допълнителен приход, който лицензираните вносители реализират благодарение на това, че продават внесеното количество продукт на вътрешния пазар по цена, по-висока от международната цена (в межд.) в резултат на въведените от държавата импортни
квоти (в межд.).
КВОТИРАНО МИТО (tariff quota) (в межд.) – преобладаваща разновидност
на двустепенните мита (в межд.), при която над определено (с квотата) количество на внасяния продукт митническата ставка се увеличава.
КЕЙМБРИДЖСКИ ЕФЕКТ (cambridge effect) (в макр.), класически ефект
(в макр.), – класически ефект, според който увеличаването на количеството на
парите в обръщение [на масата на парите (в макр.)] предизвиква в същата
пропорция нарастване на средното абсолютно равнище на продуктовите цени
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[на дефлатора (в макр.)] поради постоянните равнища на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.) и на скоростта на паричното обръщение (в
макр.); обосновавано от неокласическата школа положение в макроикономиката [вж. неокласическа икономическа теория], според което както реалният
обем на производството, така и скоростта на паричното обръщение, не зависят от количеството на парите в обръщение. Вж. икономическа дихотомия (в
макр.).

КЕЙНС, ДЖ. (Keynes, J.) (кд) – във:
брутна диаграма на Кейнс, Дж. (в макр.);
ефект на Кейнс, Дж. (в макр.);
инвестиционен капан на Кейнс, Дж. (в макр.) (вж. ликвиден капан на
Дж. Кейнс при цикличен подем (в макр.));
инвестиционен мултипликатор на Кейнс, Дж. (в межд.);
Кейнс, Джон Мейнард;
крива IS в опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при цикличен подем (в макр.);
ликвиден капан на Кейнс, Дж. при циклична депресия (в макр.);
непълни модели по Кейнс, Дж., на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.);
опростен модел на Кейнс, Дж. (в макр.);
план Кейнс (в межд.) (същото като Международен клирингов съюз - МКС
(в межд.));
пълен модели по Кейнс, Дж., на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в межд.);
уравнение на макроикономическото продуктовопазарно равновесие по
опростения модел на Кейнс, Дж. (в макр.).
КЕЙНС, ДЖОН МЕЙНАРД (Keynes, John Maynard) (1883–1946) – виден английски икономист, извършил поврат в макроикономическата наука, основател на съвременния макроикономикс. Развива регулативистката теория за намеса на държавата с цел да се осигурява икономическо равновесие и предпоставки за икономически растеж. Роден е в Кеймбридж. Получава образованието си в Итън и в Кембриджкия колеж. През 1911 г. е редактор на “Икономически журнал”. Професор е в университета в Кеймбридж (от 1920 г), ръководител е на голяма застрахователна компания. Дж. Кейнс е виден обществен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------деец, голям поклонник и покровител на изкуствата, член на лондонското кралско дружество (академията на науките на Великобритания), член на Палатата
на лордовете (от 1942 г.). През 1944 г. той е представител на Великобритания
на Бретън-Уудската валутна конференция. Неговият баща Дж. Н. Кейнс е известен тогава специалист в областта на логиката и икономиката. В научното си
изграждане Дж. Кейнс до голяма степен се намира под влиянието на Алфред
Маршал.
Основният му труд “Обща теория на заетостта, лихвата и парите” излиза
през 1936 г. (Keynes, J. M. The General Thorie of Employment, Interest and
Money. London, 1936; в превод на български: Кейнс, Дж. М. Обща теория на
заетостта, лихвата и парите. Издателска къща “Христо Ботев”, С., 1993). Подлага на критика класическата теория за пазарното равновесие (в икон.) и за
пълната заетост (в макр.). В противовес на класическите постановки доказва,
че равновесие на продуктовите пазари и финансовите пазари може да има и
при неравновесие на трудовия пазар. Критикува класическите икономисти за
схващането им, че икономическата депресия (в макр.) се дължи на неподвижността на работните заплати и че последните трябвало да се поддържат на
ниски равнища. Изследва колебанията на икономиката в кратките периоди и
изработва автономен подход за макроикономическо регулиране на пазарното
стопанство, допълващ и дори заместващ конкурентния механизъм в съвременните условия. Предлага заздравяване на икономиката чрез разширяване на капиталистическите предприятия със средства от държавния бюджет и чрез
оказване на финансова помощ на крупните корпорации.
Дж. Кейнс смята, че икономическите кризи (в макр.) могат да се преодолеят чрез регулиране на паричното обръщение (в макр.), а производството да
се разшири чрез увеличаване на доходите и на ефективното търсене (най-вече
чрез увеличаване на бюджетните, т.е. на правителствените инфраструктурни
разходи). Според Дж. Кейнс безработицата (в макр.) може да се ограничи с
помощта на държавно регулиране на инвестициите (в макр.), потреблението
(в макр.) и лихвения процент (в макр.). Смята, че нарастването на инвестициите (и върху тази основа – достигането до икономическо оживление) могат да се
постигнат чрез пряко въздействие върху лихвения процент и паричната маса
(в макр.) [т.нар. кейнсиански паричен предавателен механизъм (в макр.)]. В
това отношение той разглежда нарастването на паричната маса като средство
за намаляване на лихвения процент и за увеличаване на производствените инвестиции. Но наред с това смята, че съществува долна граница на лихвения
процент, под която по-нататъшното увеличаване на паричната маса няма да
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдействува за нарастването на макроикономическата активност (в макр.) –
положение, което той формализира чрез функцията на предпочитанието към
ликвидност (в макр.) в частта й за спекулативния мотив за търсене на пари.
В класическата теория лихвеният процент се определя от равнището на
производството, а последното – от равнището на заетостта (в макр.). Заетостта от своя страна се определя от реалните работни заплати, а количеството
на парите определя абсолютното равнище на цените. Затова в класическата
теория равновесието между инвестиции (в макр.) и спестявания (в макр.) се
поддържа с помощта на лихвения процент. Дж. Кейнс критикува това положение и смята, че равновесието между инвестиции и спестявания се постига чрез
коригиране на равнището на реалния национален доход (в макр.) (на производството) посредством механизма на инвестицонния мултипликатор (в
макр.). Според него (за разлика от класическата теория) лихвеният процент се
определя от количеството на паричното търсене, съпоставено с паричното
предлагане. Ето защо в кейнсианския икономикс (в кейнсианската икономическа теория) нарастването на склонността към инвестиране и потребление не
означава просто увеличаване на лихвения процент, а нарастване на производството и заетостта. Дж. Кейнс е един от създателите на теорията за мултипликатора, която впоследствие в комбинация с принципа на акселерацията (в макр.)
става основа за разработването на неокейнсианските модели за икономическия
растеж и икономическия цикъл.
Други по-важни трудове на Дж. Кейнс са: “Трактат за вероятността”
(Keynes, J. M. A Teatise of Probability. 1921); “Трактат за паричната реформа”
(Keynes, J. M. A Tract of Monetary Reform. London, 1923); “Трактат за парите”
(Keynes, J. M. A Treatise of Money. V.1-2. London, 1930); “Как да се заплати
войната?” (Keynes, J. M. How to pay for the War? London, 1940).

КЕЙНСИАНСКА БЕЗРАБОТИЦА (Keynesian unemployment) (в макр.) – същото като циклична безработица (в макр.).
КЕЙНСИАНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ (Keynesian economic
theory), кейнсиански икономикс, – икономическа теория предимно в областта на макроикономиката, основите на които поставя видният английски икономист Джон Мейнард Кейнс и основно твърдение на която (в различие от класическата икономическа теория) е, че икономиката сама по себе си не може
да осигури пълно използване на икономическите ресурси и че за да се
преодолее този нейн недостатък, е необходимо държавата да използва регула164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивни мерки, най-вече чрез макроикономическата политика (в макр.), в т.ч.
лостовете на бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в
макр.). Главните положения на кейнсианския икономикс са: първо, решаваща
роля за определяне на обема на производството [респ. на брутния вътрешен
продукт (в макр.)] има съвкупното търсене [вж. агрегатно продуктово търсене (в макр.)]; второ, икономиката може дълго време да функционира [при
равновесие на продуктовия пазар (в макр.)] в условия на висока безработица
(в макр.), без (икономиката) да проявява естествен стремеж към нейното намаляване; трето, държавата може да въздейства върху производството (да предизвика нарастване на неговия обем) с цел да намали безработицата най-вече
чрез използване на средствата на бюджетната политика. В кейнсианската икономическа теория се открояват две направления, които показват различия
между кейнсианците по нейните главни положения. Първото направление,
наричано от някои икономисти неокласически синтез (в макр.), като приема
всички практически изводи на Дж. Кейнс, предполага обаче, че макар и теоретично, икономиката притежава естествена тенденция към намаляване на безработицата и достигане на пълна заетост (в макр.). В условия на безработица
икономиката постига растеж и равновесие на продуктовия пазар поради наличието на твърдост на цените и институционална негъвкавост. Привържениците
на това направление използват IS-LM-модела (в макр.), за да определят равнището на съвкупното търсене, както и кривата на О. Филипс (в макр.), за да определят равнището на съвкупното предлагане [вж. агрегатно продуктово
предлагане (в макр.)]. Според второто направление е неправилно икономиката да се разглежда само в състояншие на равновесие. Неразривната взаимозависимост между различните сектори на икономиката е предпоставка нейното
неравновесно състояне да се запазва за дълго време. Ето защо гъвкавостта на
цените не може да осигурява възвръщане към състояние на пълна заетост като
важна характеристика на равновесието.

КЕЙНСИАНСКА КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (Keynesian curve of the aggregate product supply) (в макр.) – крива на
агрегатното продуктово предлагане (в макр.) [вж. агрегатното продуктово
предлагане (в макр.)], която има променяща се еластичност към средното абсолютно равнище на цените (в макр.) [към дефлатора (в макр.)]. Представлява крива икономическа линия с отрицателен наклон, като само част от нея е
тъждествена с границата на реалния потенциален брутен вътрешен продукт
(в макр.) [с линията на ефективно продуктовопазарно равновесие (в макр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това се дължи на слабата гъвкавост на цените и работните заплати. Частен
случай на тази крива е класическата крива на агрегатното продуктово предлагане (в макр.).

КЕЙНСИАНСКА ТЕОРИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА (Keynesian unemployment theory) (в макр.) – икономическа теория, според която безработицата (в
макр.) се дължи главно на ниското равнище на агрегатното продуктово търсене (в макр.) и оттам на намаления брой на свободните работни места [който
се мени през различните фази на бизнес цикъла (в макр.), респ. на икономическия цикъл]. Изход от това положение кейнсианската теория намира в експанзионистичната макроикономическа политика (в макр.) на държавата, която чрез
увеличаване на правителствените разходи (в макр.) ще доведе до увеличаване
на броя на свободните работни места и върху тази основа – до оживление и
нарастване на обема на производството. Докато при класическата безработица (в макр.) пазарното уравновесяване може да се постигне чрез снижаване
на реалната работна заплата [наречено изчистване на трудовия пазар (в
макр.)], въз основа на което предприемачите имат изгодата и могат да разширят производството и търсенето на работната сила, при кейнсианската безработица те нямат обективната възможност за това. За да разширят търсенето на
своята продукция, предприемачите снижават нейните цени, което обаче се извършва в условия, когато безработните (в макр.) търсят работа и са съгласни
да постъпят и при по-ниско номинално заплащане. Това означава, че когато
продуктовият пазар (в макр.) и трудовият пазар (в макр.) се характеризират
със свръхпредлагане (или което е същото, с недостатъчно търсене), реалната
работна заплата (в макр.) запазва установеното си равнище, което пък не може да спомогне за ликвидиране на кейнсианската безработица. Следователно
сама по себе си тя не може да бъде преодоляна дори при наличието на класическа гъвкавост на цените и на работните заплати. Изходът е в държавната намеса във функционирането на системата на развитата пазарна икономика.
Според Дж. Кейнс недостатъчното продуктово търсене дестимулира инвестиционното търсене на предприемачите, а значи и разширяването на производството, разкриването на допълнителни работни места и наемането на нови работници. В условията на депресия (в макр.), когато предприемаческите очаквания са все още песимистични, лихвеният процент (в макр.) (който в класическата икономика е основният двигател на капиталовия пазар) престава да
бъде основен регулатор и стимул за производителното инвестиране. Стимулиращите условия за раздвижването на икономиката и върху тази основа – за по166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълното използуване на производствените мощности и за разширяване на заетостта (в макр.) (а значи и за определено намаляване на безработицата), са не
толкова в адаптирането на цените, работните заплати и лихвата (в макр.) към
равнищата, определени от равновесието на съответните пазари (тъй като и при
такова равновесие има неизползуване на ресурсите), а в разширяването на търсенето с помощта на различните лостове на макроикономическата политика
(в макр.) на държавата [като например бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.)]. По такъв начин Дж. Кейнс по същество защитава
твърдите и високи работни заплати и социалните мерки на държавата, които
водят до повишаване на агрегатното продуктово търсене (в макр.) и чието
ограничаване ще обуслови нарастване на равнището на безработицата.

КЕЙНСИАНСКА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (Keynesian theory of money) (в
макр.) – съвременна теория за парите (в макр.), разработена е от Дж. Кейнс и
неокейнсианците. Разглежда търсенето на парите (в макр.) като предпочитание към ликвидност (в макр.), което се определя от три мотива – трансакционен мотив (в макр.), предпазен мотив (в макр.) и спекулативен мотив (в
макр.). Обосновава кейнсианския паричен предавателен механизъм (в макр.),
според който промените в паричната маса (в макр.) въздействуват върху обема на производството посредством измененията в лихвения процент (в макр.) и
в независимото инвестиционно търсене (в макр.) на бизнеса [независимото от
дохода (в макр.), респ. от брутния вътрешен продукт (в макр.) инвестиционно
търсене (в макр.)].
КЕЙНСИАНСКА ФУНКЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
(Keynesian function of the independent investment) (в макр.) – предложена в
кейнсианската икономическа теория икономическа функция, която при постоянна пределна склонност към инвестиране (в макр.) представя равнището на
независимото инвестиционно търсене (в макр.) [независимо от прираста на
дохода (в макр.), респ. от прираста на брутния вътрешен продукт (в макр.)]
като положително (право) зависимо от разликата между пределната възвръщаемост на независимите инвестиции (в макр.) и пазарния лихвен процент (в
макр.).
КЕЙНСИАНСКИ ИКОНОМИКС (Keynesian economics) – същото като кейнсианска икономическа теория.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КЕЙНСИАНСКИ МЕХАНИЗЪМ (Keynesian mechanism) (ки) – във:
кейнсиански паричен предавателен механизъм (в макр.);
кейнсиански предавателен механизъм (в макр.).
КЕЙНСИАНСКИ МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (Keynesian model of the macroeconomic
product-market equilibrium) (в макр.) – икономически модел, който поради наличието на цикличност на производството (вж. икономически цикъл), на смесени форми на конкуренция (на съвършена и несъвършена) [вж. съвършена
икономическа конкуренция (в микр.) и несъвършена икономическа конкуренция
(в микр.)], на непълна гъвкавост на цените [респ. на негъвкавост на цените
(price non-flexibility) (в макр.), което е същото като неподвижност на цените
(price sticky) (в макр.)] и на работните заплати и необходимо държавно регулиране на икономиката макроикономическото продуктовопазарно равновесие
може (според кейнсианската икономическа теория) да се установява както
при непълно натоварване на производствените мощности и при непълна заетост, така и при тяхното ефективно използуване върху границата на потенциалния икономически продукт (в макр.). Частен случай на този модел е класическият модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в
макр.).
КЕЙНСИАНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (Keynesian monetary transmission mechanism) (в макр.) – обоснован от Джон Кейнс и
кейнсианците икономически механизъм, според който промените в паричната
маса въздействуват върху обема на производството (върху макроикономическата активност) посредством измененията в лихвения процент и в независимото инвестиционно търсене (в макр.) на бизнеса [независимото от дохода (в
макр.), респ. от брутния вътрешен продукт (в макр.) инвестиционно търсене
(в макр.)]. Според кейнсианците въздействието на повишеното агрегатно парично предлагане (в макр.) върху обема на производството на брутния вътрешен продукт (в макр.) се проявява чрез непрякото функциониране на паричния
предавателен механизъм (в макр.).
КЕЙНСИАНСКИ ПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (Keynesian transmission
mechanism) (в макр.) – обосновавано от кейнсианската икономическа теория
множество от зависимости, трансформиращи и пренасящи въздействието на
изходните фактори на макроикономическото паричнопазарно равновесие (в
макр.) и макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.) върху
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комплексното макроикономическо продуктово-парично пазарно равновесие (в
макр.).
КЕЙНСИАНСКИ ПРЕДАВАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ (Keynesian transmission
mechanism) (ки) – във:
кейнсиански паричен предавателен механизъм (в макр.);
кейнсиански предавателен механизъм (в макр.).
КЕЙНСИАНСКО-НЕОКЛАСИЧЕСКИ СИНТЕЗ В ТЕОРИЯТА ЗА ПАРИТЕ (Keynesian-neoclassical synthesis on the monetary theory) (в макр.) – предложение за обясняване на съвременните парични явления, което се основава
както върху постиженията на неокейнсианството и монетаризма (в макр.), чиито постановки съответствуват на различни реално налагащи се (редуващи се
или комплексно проявяващи се) макроикономически ситуации, така и върху
постановките на други течения в икономическата мисъл и политика като например върху тези на икономиката на предлагането (в макр.) (теорията на съплайсайдерите). Вж. теория за парите (в макр.), неокласически синтез и кейнсианска икономическа теория (в макр.).
КЕНЕ, ФР. (Quesnay, F.) (кд) – във:
икономическа таблица на Кене, Фр.;
Кене, Франсоа.
КЕНЕ, ФРАНСОА (Francois Quesnay) (1694–1774) – френски икономист, създател на физиократичната школа в политическата икономия. Роден е в с. Мере
при Монфор Ламори в семейството на среден земевладелец, юрист. През 1718
г. взема изпити за лекар и се установява в гр. Мант като хирург. През 1744 г.
получава научната степен доктор по медицина. През 1749 г. става придворен
лекар на Людовик XV и неговата фаворитка маркиза дьо Помпадур. През 1752
г. получава дворянско звание. С икономически проблеми започва пълноценно
да се занимава на 60-годишна възраст. Става член на академиите на науките на
Франция и Великобритания.
Първите статии на Фр. Кене в областта на икономиката се появяват в известната енциклопедия на Д'Аламбер и Дидро. Това са “Фермери” (1756) и
“Зърнени храни” (1757). В тях той разкрива, че причината за тежкото положение на селското стопанство във Франция са високите данъци и ниските цени
на пшеницата. Фр. Кене разработва система от мерки за икономическата политика, но те не са възприети от Людовик XV и затова се опитва да убеди не169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------говият наследник в правотата на предложените реформи. Реформистките идеи
на Фр. Кене имат голям, но краткотраен успех, тъй като настъпилите скоро революционни буржоазни преобразувания във Франция изтласкват настрана физиократичната система. След смъртта му неговият ученик Дюпон де Немур
издава неговите научно-социологически разсъждения под надслов “Физиократия или естествено устройство на управлението”.
Фр. Кене смята, че икономическият живот се обуславя от действието на
естествени закони. По такъв начин се противопоставя на теорията на Ж. Ж.
Русо за обществения договор, както и на субективния подход в политическата
икономия, и обосновава схващането за обективния характер на икономическите отношения и процеси. С помощта на естественонаучната методология той и
физиократичната школа като цяло се стремят да открият и обяснят икономическите закономерности. Фр. Кене говори за естествения ред в икономическия
живот и смята, че държавните (обществените) закони трябва да хармонират на
естествените закони и да ги оставят да действуват безпрепятствено. В своите
“Общи принципи на икономическата политика на една земеделска държава”
[публикувани в: Quesnay, F. Oeuvres economiques et philosophiques. Paris, 1888]
той настоява да има “обща наука за управлението, за да може върховната
власт, винаги просветена с познаването на очевидните закони на естествения
ред, да установява най-добри закони и да заставя незабавно да се изпълняват
те, с което би се постигнала всеобща безопасност и толкова голямо благосъстояние на обществото, каквото е възможно да се достигне” (цит. по: Кене,
Смит, Рикардо. Избрани страници. Издателство “Народна култура”, С., 1947,
с. 43).
Фр. Кене сравнява обществото с човешкия организъм. Затова към икономиката са приложими или политика на хигиена, когато тя е здрава и се намира
в равновесно състояние, или политика на лечение, когато тя боледува и се намира в неравновесно състояние. По такъв начин физиократите извършват исторически прелом в методологията на икономическата наука. Именно това им
позволява да пренасочат основния акцент на икономическите изследвания от
сферата на обръщението (на размяната) към сферата на производството. Фр.
Кене и неговите последователи физиократи отхвърлят основния постулат на
меркантилистичната школа в политическата икономия (вж. меркантилизъм),
според който печалбата произлиза от обръщението. Там се извършва само
размяна на равни стойности, т.е. действува принципът на еквивалентността.
Според физиократите източникът на богатството е производството в селското стопанство. Като преместват основите на икономическия анализ от обръще-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нието в производството физиократите стават едни от родоначалниците на класическата политическа икономия (същото като класическа икономическа теория). Затова славата като едни от създателите на политическата икономия
изобщо делят Уйлям Пети и Франсоа Кене.
Фр. Кене разработва учението за чистия продукт (probuit net), който
според него се създава само в селското стопанство. Той пише, че земята е
единственият източник на богатствата и земеделието е това, което ги увеличава. Докато в селското стопанство се извършва умножаване на богатството, във
всички останали отрасли на производството има само съединяване на богатството. Причината за това различие според него е в това, че в селското стопанство (за разлика от останалите отрасли, в т.ч. и от промишлеността) действуват
природните сили. В останалите отрасли трудът само видоизменя материята,
създадена в земеделието. По същество чистият продукт е форма на принадения
продукт (по терминологията на К. Маркс; вж. теория на К. Маркс за възпроизводството на обществения продукт). Източник на чистия продукт според Фр.
Кене обаче не е трудът, а превишението на произведения в селското стопанство продукт над частта му, потребявана в самото селско стопанство.
Фр. Кене разработва и теорията за капитала, който той нарича аванси. Докато меркантилистите отъждествяват капитала в обръщението с капитала
изобщо (т.е. те не виждат капитала извън обръщението), физиократичната
школа пренася анализа на капитала в селското стопанство. Капиталът в земеделието е истинският капитал според тях. Фр. Кене разграничава два вида
аванси (два вида капитал) – първоначални аванси, които се влагат в производството за период, по-дълъг от една година, и се отразяват в продукта частично, и ежегодни аванси, които се отразяват в продукта изцяло. В първоначалните аванси (в първоначалния капитал) се включват материалите за подобрение на почвата, оръдията за нейната обработка и другите дълготрайни
средства за селскостопанско производство. Към ежегодните аванси (към ежегодния капитал) се числят семената, храните, средствата за издръжка на земеделските работници. По такъв начин Фр. Кене първи в икономическата наука
въвежда делението на производителния (авансирания в производството) капитал на основен и оборотен.
Най-важният труд на Фр. Кене, който му донася световна известност и
представлява първият научен труд в областта на възпроизводството на обществения капитал, е неговият гениален “Анализ на икономическата таблица”, публикувана през 1758 г. (Quesnay, F. Analise du Tableau economique. Paris, 1758)
(вж. икономическа таблица на Фр. Кене). [В по-достъпна форма обръщението и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводството са представени в обработения текст на “Анализ на икономическата таблица”, публикуван през 1766 г. в юнския брой на “Journal de
l'agriculture, du commerce et des finances”, както и две години по-късно в изданието “Физиократия или естествена конституция на управлението за по-голяма
изгода на човешкия род” (Physiocratie ou constitution naturele du Gouwernment le
plus avantageux an genre humain, 1768)]. В икономическата таблица на Фр. Кене
общественото възпроизводство се изгражда и анализира върху основата на равновесни пропорции между веществените и стойностните елементи на производството (т.е. когато икономиката се намира в здраво състояние). Икономическата таблица е първият в историята модел на общественото възпроизводство.
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File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КИБЕРНЕТИКА (cybernetics) – наука за законите за управлението в сложните динамични системи (complex dynamic systems). Буквално означава изкуство да се управлява с кормило (от гръцки). Смята се, че терминът кибернетика за първи път е употребен от древногръцкия философ Платон. През ХІХ-я
век френският физик и математик Андре Мари Ампер в своя обширен труд
“Очерци по философия на науката” се опитва да създаде класификация на науките. В рубриката под номер 83 той помества предполагаемата от него нова
наука, която трябва да изучава начините за управление на обществото, и я нарича кибернетика (cybernetique, фр.). На всяка наука поставя девиз в стихотворна форма на латински език. За кибернетиката А. М. Ампер написва: “et
secura civus ut pace fruantur” (“и осигурява на гражданите възможността да се
наслаждават на света”). Американският учен Норберт Винер, който е създателят на съвременното схващане за кибернетиката (и наричан неин баща), я определя като наука за управлението и свръзките в живия организъм и машината.
Според някои от настоящите интерпретации кибернетиката е наука за общите
закони за получаването, запазването, преработването и предаването на информацията. Според А. А. Ляпунов кибернетиката е наука за общите закономерности на построяването на управляващи системи и на протичането на процесите на управление. Важна предпоставка за възникването и развитието на кибернетиката се оказва използването на електронно-изчислителната техника и прилагането на информационните технологии. Като наука окончателно се оформя
в началото на 70-те години на ХХ-я век, чийто предмет на изследване са кибернетичните системи. Развива се в две основни направления – като теоретична и като приложна кибернетика (към последната се числят биологическата
кибернетика, икономическата кибернетика, медицинската кибернетика, техническата кибернетика, математическата лингвистика, системотехниката и
т.н.). Кибернетичните системи са абстракция (начин на разглеждане) на сложните системи от гледна точка на информационното им естество. Към тях се
числят широк кръг системи в природата и обществото, в т. ч. и преобладаващата част от икономическите (вж. кибернетична икономическа система). Високата степен на абстракция позволява на кибернетиката да прилага общи методи към изследването на качествено различни технически, физически, биологични и социални системи. Абстрактната кибернетична система е множество
от взаимосвързани елементи, които са способни да приемат, запаметяват и
преработват информация, както и да обменят информация помежду си и с
външната среда.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В най-простия си случай кибернетичната система се свежда до един елемент. Отделният елемент A на кибернетичната система се състои от пет компонента. Първият компонент е входът (входният сигнал) x = x(t) на елемента,
който е вектор-функцията по отношение на времето, съставен от крайното
множество от функции x = {x1(t), x2(t), …, xm(t)}. Времето може да приема както непрекъснати, така и прекъснати (обикновено – целочислени) значения.
Обикновено функциите x(t) са непрекъснати на части. Вторият компонент е
изходът (изходният сигнал) y = y(t) на елемента, който е вектор-функцията по
отношение на времето, съставен от крайното множество от функции y = {y1(t),
y2(t), …, yn(t)}. Третият компонент е вектор-функцията на времето z = z(t),
съставен от крайното множество от функции z = {z1(t), z2(t), …, zk(t)}, които
изразяват вътрешното състояние на елемента A. Четвъртият и петият компонент са функционалите f и g, които задават текущото значение на вътрешното състояние z(t) и на изхода y(t) на елемента A във вида z(t) = f [t, x(t), Dt
z(t)] и y(t) = g [t, x(t), Dt z(t)]. С израза Dt z(t) е означено стесняването на векторната функция z(t) върху област, която се определя от полуоткрити интервали на времето. Елементът A може да се представи с множеството {x, y, z, f, g}
от посочените по-горе пет компонента.
При многоелементни кибернетични системи се извършва отъждествяване
на изходите (изходните сигнали) на някои от елементите с входовете (входните сигнали) на други елементи. Така елементите се съединяват в система. В
този процес на системоформиране част от входовете на някои от елементите
на системата не се отъждествяват с изходите на други елементи и по такъв начин те остават свободни. Именно множеството от такива свободни входове на
елементите, които не представляват изходи на други елементи, образува векторния вход (векторния входен сигнал) на многоелементната кибернетична
система като цяло (той е въздействието на външната среда върху кибернетичната система). За разлика от входа, във векторния изход на системата като цяло могат да се включват и несвободни изходи на някои от елементите (т.е. те
могат едновременно да бъдат входове на други елементи и изход на цялостната многоелементна система). По такъв начин коректно зададената система дава
възможност да се определят (изчислят) нейните изходи y(t) за всички стойности на времето t > 0, ако са зададени началното състояние на системата z(0) и
нейните входове x(t) за всички стойности на времето t ≥ 0. Множеството от съотношения на отъждествяване на изходите и входовете на елементите представя структурата (structure) на многоелементната кибернетична система (вж.
структура на икономическата система).
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Могат да бъдат разграничени кибернетични системи с постоянна
структура (cybernetic systems with constant structure) и с кибернетични системи с променлива структура (cybernetic systems with variable structure). Когато системата има вход и изход, които са нетривиални, тогава тя може да бъде
разглеждана като информационен преобразовател (information transformator
/convertor/) (който преобразува входната в изходна информация). Системи, които са информационни преобразователи, се наричат отворени кибернетични
системи (open cybernetic systems). Затова пък системи, при които няма свободен вход (т.е. са без вход), са затворени кибернетични системи (closed
cybernetic systems) (в частни случаи те могат да нямат и изход). Те обаче също
са генератори на информация, доколкото в тях се извършват вътрешни информационни процеси. При непрекъснато време са налице непрекъснати кибернетични системи (continuous cybernetic systems), а при дискретно – дискретни кибернетични системи (discrete cybernetic systems). В зависимост от това,
дали функциите на изхода са определени (еднозначни) или случайни (нееднозначни) се разграничават детерминирани кибернетични системи (determinate
cybernetic systems) и вероятностни /стохастични/ кибернетични системи
(stochastic cybernetic systems). (Детерминираните кибернетични системи обаче
имат вероятностен вход.)
Кибернетиката решава няколко важни задачи, сред които са: задачата за
анализа (analysis problem), при която от зададена кибернетична система трябва
да бъдат разкрити свойства на механизма на преобразуването на информацията в нея; задачата за синтеза (synthesis problem), при която от предварително
зададени свойства на механизма на преобразуването на информацията трябва
да бъде построена кибернетичната система; задачата за оптимизацията
(optimization problem), при която трябва да бъдат разкрити и дефинирани такива кибернетични системи, които са еквивалентни на изходната кибернетична
система, но които имат оптимално поведение (т.е. формират екстремални функционали на своя изход); задачата за декомпозицията (decomposition
problem), при която части от кибернетичната система (подмножество от нейни
елементи) или системата като цяло се декомпозира на управляваща подсистема (dirigible /controllable/ subsystem) и управляема подсистема (managing
/controling/ subsystem), като се разкриват правите и обратните връзки помежду
им, целите, характера и ограниченията на управлението, както и поведението
на кибернетичната система като цяло в качеството й на система на управление.
При наличие на задача за декомпозицията задачата за синтеза на кибернетичната система S (която трябва да се декомпозира на управляваща и управляема
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подсистема) може да се постави по следния начин: при зададена управляема
подсистема T, зададени външни въздействия x и зададен критерий за качество
на управлението b да се построи управляваща подсистема R, която да осигури
поведение на системата S и на подсистемата T, отговарящо на критерия за качество b. При наличието на сложни системи, каквито са кибернетичните, решаването на тези задачи се оказва невъзможно с прилагането само на методите
на класическата математика. Сложните системи са не само големи (като брой
на елементи и връзки), но са и йерархични с качествено разнородни критерии
на поведение, които въпреки това трябва да се съгласуват при формирането на
общосистемното поведение. Затова кибернетиката използва съвременните математически теории на управлението и прилага машинни експерименти с компютърна техника и методите на имитационното моделиране. Това се допълва с
използуването на апарата на приложни клонове на математиката като математическото програмиране, теорията на масовото обслужване, теорията
на игрите, теорията на алгоритмите и т.н.. Широко приложение в кибернетиката имат и методите на математическата логика и на теорията на множествата. Решават се задачи за разпознаване на образи, за създаване на изкуствен интелект, за разработване на системи на информационни технологии.
КИБЕРНЕТИКА (cybernetics) (кд) – във:
дезантропоморфизъм в кибернетиката;
икономическа кибернетика;
кибернетика.
КИБЕРНЕТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОМОРФИЗЪМ* (cybernetic
economic isomorphism) – същото като функционален икономически изоморфизъм.
КИБЕРНЕТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМОМОРФИЗЪМ* (cybernetic
economic homomorphism) – същото като функционален икономически хомоморфизъм. Вид икономически хомоморфизъм.
КИБЕРНЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(cybernetic model of the economic system) – същото като функционален модел на
икономическата система. Кибернетичните модели се подразделят на изокибернетични модели на икономическата система и хомокибернетични модели
на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КИБЕРНЕТИЧЕН МОДЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОМОРФИЗЪМ*
(cybernetic model economic isomorphism) – същото като функционален моделен
икономически изоморфизъм.
КИБЕРНЕТИЧЕН МОДЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМОМОРФИЗЪМ*
(cybernetic model economic homomorphism) – същото като функционален икономически моделен хомоморфизъм.
КИБЕРНЕТИЧЕН ПОДХОД КЪМ МОДЕЛИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (cybernetic approach to modelling of the economic
systems) – същото като функционален подход към моделирането на икономическите системи.
КИБЕРНЕТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (cybernetic economic
system) (*) – сложна динамична икономическа система, в която се извършва
процес на управление. Състои от управляваща икономическа подсистема и управляема икономическа подсистема, между които функционират прави икономически връзки и обратни икономически връзки на въздействие и регулиране.
Евгени Матеев пише, че “Общественото производство представлява от себе си
система, характеризираща се със сложни прави и обратни връзки между съставящите я елементи и с изключително сложна реакция към измененията в областта на техниката, потребностите на хората, природната среда и т.н. По съществуващата в кибернетиката класификация общественото производство се
отнася към твърде сложните вероятности системи.”1 Значителната част от
икономическите системи се отличават със своята кибернетична природа. Те са
обект на изучаване от икономическата кибернетика. Моделирането на кибернетичните икономически системи е основна задача на икономическата кибернетика и е средство за научно изследване и научно управление и регулиране в
икономиката. Според К. Миркович кибернетичните икономически системи се
отличават с редица необходими свойства, които се съдържат и произтичат от
горното обобщено определение или го допълват и доуточняват. Всяка икономическа система може да притежава едно или повече от тези свойства. Но само кибернетичната икономическа система ги притежава всичките едновременно и по това обстоятелство тя се отличава от останалите (обикновените) икономически системи. Отсъствието дори само на едно от тези свойства прави
икономическата система некибернетична (обикновена). Необходимите свойствата на кибернетичните икономически системи са следните.
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Матеев, Е. Перспективное планирование и экономическая кибернетика. Издателство
на БАН, С., 1966, с. 5.

Първо, процесите в кибернетичните икономически системи са информационни по своето съдържание – при функционирането си (в т.ч. и най-вече в
процеса управлението) те приемат, преработват и предават информация (предимно икономическа). Тоест налице е свойството информационност на икономическата система, а кибернетичните икономически системи са информационни икономически системи (informationary economic systems).
Второ, кибернетичните икономически системи имат многовариантно поведение и вероятностен характер (те са недетерминирани) – при едно и също
входно въздействие те могат да реагират по различен начин, като всеки вариант на поведение има определена вероятност да се реализира. Налице е свойството многовариантност на икономическата система [респ. неопределеност
на икономическата система (indeterminansy of the economic system) или още
на вероятностност /стохастичност/ на икономическата система
(probabilistciality /probabilistness, stochasticality/ of the economic system)], т.е.
кибернетичните икономически системи функционират като стохастични икономически системи. Върху тази основа възниква необходимостта от вземане
на управленско решение, каквато не стои при детерминираните системи.
Трето, кибернетичните икономически системи имат динамично поведение – всички техни компоненти (елементи и вътрешни, входни и изходни
връзки) или част от тях се променят във времето (са функции на времето). Налице е свойството динамичност на икономическата система, т.е. кибернетичните икономически системи са динамични икономически системи.
Четвърто, кибернетичните икономически системи имат саморегулиращо
се поведение – в значителна степен то се определя и контролира от действието
на обратната икономическа връзка между регулиращата и регулируемата
икономическа подсистема. Обратната връзка е съществено важно отношение
на въздействие на изхода на икономическата система върху нейния вход, което
стои в основата на всяко регулиране и управление. Налице е свойството регулируемост в икономическата система, т.е. кибернетичните икономически
системи са регулаторни икономически системи.
Пето, кибернетичните икономически системи не само са саморегулиращи
се, но те имат и динамично-устойчиво поведение – могат да се приспособяват
към измененията в околната среда чрез изменения в собствената си структура.
Налице е свойството динамична устойчивост на икономическата система,
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. кибернетичните икономически системи са динамично-устойчиви икономически системи.
Шесто, кибернетичните икономически системи имат оптимално поведение – тяхното функциониране е ориентирано към постигането на икономически оптимум (екстремум) по силата на някакъв критерий за качество (критерий
на оптималност, представен във вид на целева икономическа функция) на системата. Налице е свойството оптималност на икономическата система, т.е.
кибернетичните икономически системи са оптимални икономически системи.
Седмо, процесите в кибернетичните икономически системи са управленски по своята същност – в тях се извършва процес на икономическо управление.
Налице е свойството управляемост в икономическата система, т.е. кибернетичните икономически системи са системи на икономическо управление.
Осмо, кибернетичните икономически системи имат йерархична стратификационна структура (вж. стратифицирана икономическа система) – те са изградени от подсистеми и компоненти (елементи и връзки), групирани на различни стратификационни равнища на функциониране (в т.ч. и на регулиране и
управление), и следователно представляват многоравнищни икономически
системи. Налице е свойството йерархичност на икономическата система, т.е.
кибернетичните икономически системи са йерархични многоравнищни икономически системи.
Девето, кибернетичните икономически системи са не само йерархични и
многоравнищни, но и освен това (1) всяко тяхна подсистема се характеризира
с относително устойчиви и относително обособени (различни от тези на останалите подсистеми) критерии на икономическо поведение (критерии за качество), като често пъти различните подсистеми вътре в даденото йерархично
равнище и в отделните равнища имат специфични и взаимно противоречиви
поведенчески критерии, и (2) са големи икономически системи, което означава,
че са съставени от голям брой компоненти (елементи и връзки). Чрез взаимнообусловеното (обективно или нормативно) съгласуване на тези критерии и
чрез взаимнообусловеното функциониране на подсистемите върху основата на
исторически обусловената система от форми на собственост се реализира и
съответната система от икономически интереси. Икономически системи, които
едновременно са (а) йерархични, (б) техните подсистеми имат относително
обособени критерии на поведение и (в) са големи, са сложни. Налице е свойството сложност на икономическата система, т.е. кибернетичните икономически системи са сложни икономически системи.

7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Десето, кибернетичните икономически системи са функционални икономически системи, поради което тяхното поведение се обуславя от зависимостта между изхода и входа на системата, интерпретирани като икономически ингредиенти. Налице е свойството ингредиентност на икономическата система, т.е. кибернетичните икономически системи са ингредиентни икономически
системи.
Единадесето, кибернетичните икономически системи се стремят към
постигането на равновесно състояние, като към желан начин на съществуване
и функциониране, макар то да се реализира само в отделни отрязъци или моменти от времето, а през останалото (преобладаващо по продължителност)
време състоянието им да е неравновесно. Доколкото този стремеж е тяхна вътрешно присъща и същностна характеристика, е налице свойството равновесност на икономическата система, т.е. кибернетичните икономически системи
са равновесни икономически системи.
КИБЕРНЕТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (cybernetic economic
system) (ки) – във:
кибернетична икономическа система;
модел на кибернетичната икономическа система;
моделиране на кибернетичните икономически системи.
КИБЕРНЕТИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ ЗА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ (cybernetic
interpretation on Marx theory of the social product reproduction) (в маркс.) – икономическо моделиране на теорията на К. Маркс за възпроизводството на
обществения продукт с помощта на специфичните средства на икономическата кибернетика с цел разкриване на зависимостите на обективноосъществяващото се икономическо регулиране в икономическото възпроизводство на макроикономическо равнище; построяване на кибернетични модели на Марксовите схеми (и на сходни с тях схеми) на възпроизводството на
обществения продукт (вж. функционален модел на икономическата система).
Анализът, направен от редица икономисти, като О. Ланге, Е. Матеев, Н. Е.
Кобринский, В. С. Немчинов и други, показва, че възпроизводственният икономически процес (вж. икономически процес) е сложна динамична система от
кибернетичен порядък (вж. кибернетична икономическа система), която е
равновесна (вж. икономическо равновесие) и в която се извършва процес на
обективно протичащо икономическо регулиране. Значителен интерес в това
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение представлява кибернетичната интерпретация на Марксовите схеми
за възпроизводството, направена от Оскар Ланге, която стои в основата на
1
следващото изложение . Според броя на икономическите подсистеми, на които в зависимост от специфичните потребности на изследването се подразделя
националната (народностопанската) икономическа система, се различават
едносекторни, двусекторни, трисекторни и многосекторни модели на възпроизводствения икономически процес (reproduction economic process models)
[към последните се числят и междуотрасловите модели на В. Леонтиев (вж.
междуотраслова система на В. Леонтиев)]. Върху тази основа кибернетичната интерпретация на Марксовите схеми за възпроизводството на обществения
продукт е реализирана чрез построяването на съответствуващи на тях едносекторни, двусекторни и трисекторни модели на простото възпроизводство
(simple reproduction models) и модели на разширеното възпроизводство
(increasing reproduction models).
1

Вж.: Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”,
М., 1968.

1. Модели на простото възпроизводство
1.1. Едносекторен модел на простото възпроизводство
Логически изграждането на моделите на простото възпроизводство започва с едносекторния модел на простото възпроизводство* (simple
reproduction one-sector model) (вж. Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”, М., 1968, с. 62). В своя алгебричен запис
той приема вида на известната Марксова формула за стойностния състав на
съвкупния обществен продукт:
X = c + (v + m),
където:
X е паричното изражение на съвкупния обществен продукт в цялото народно стопанство, произведен за една година;
c – паричното изражение на пренесената стойност;
v – паричното изражение на стойността на необходимия продукт;
m – паричното изражение на стойността на принадения продукт.
Дори в този най-прост моделен израз са налице процеси на макроикономическо регулиране. Пренесената стойност може да се представи чрез произведението acX, където ac е величината на пренесената стойност (на количест9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вото овеществен труд в парична форма) (интерпретирано като коефициент на
материалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев съвкупен
обществен продукт. Следователно
X = ac X + (v + m),
X=

1
(v + m).
1 − ac

Кибернетичната схема на разглеждания едносекторен модел на регулиране на процеса на простото възпроизводство (отговаряща на горния израз) е показана във фиг. 1. Той представя функционирането на макроикономическата
система, чиито вход е паричният израз на новосъздадената стойност (на чистия продукт) v + m и чиито изход е величината на съвкупния продукт X, като
коефициентът на материалните разходи ac изпълнява ролята на макроикономически оператор за обратна връзка (вж. икономически оператор, обратна
икономическа връзка и оператор за обратна икономическа връзка). Коефициентът ac регулира производството на продукта при наличието на определен
потенциал от трудови ресурси в страната.
v+m

X

1

×

ac
Фиг. 1. Кибернетична блок-схема на едносекторния
модел на простото възпроизводство

1.2. Двусекторен модел на простото възпроизводство
Двусекторният модел на простото възпроизводство* (simple
reproduction two-sector model) се формира върху основата на Марксовата схема
за простото възпроизводство, включващо двете подразделения на общественото производство:
X1 = c1 + (v1 + m1) = a1c X + (v1 + m1),
X2 = c2 + (v2 + m2) = c2 + a2(v + m) X2,

където:

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------X1 е паричното изражение на съвкупния обществен продукт, създаден при
производството на средства за производство (в първото подразделение на общественото производство);
X2 е паричното изражение на съвкупния обществен продукт, създаден при
производството на предмети за потребление (във второто подразделение на
общественото производство);
c1 – паричното изражение на пренесената стойност, съдържаща се в
стойността на произведените средства за производство (в първо подразделение
на общественото производство);
c2 – паричното изражение на пренесената стойност, съдържаща се в
стойността на произведените предмети за потребление (във второ подразделение на общественото производство);
v1 + m1 – паричното изражение на новосъздадената стойност, съдържаща
се в стойността на произведените средства за производство;
v1 – паричното изражение на стойността на необходимия продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производство;
m1 – паричното изражение на стойността на принадения продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производство;
v2 + m2 – паричното изражение на новосъздадената стойност, съдържаща
се в стойността на произведените предмети за потребление;
v2 – паричното изражение на стойността на необходимия продукт, съдържаща се в стойността на произведените предмети за потребление;
m2 – паричното изражение на стойността на принадения продукт, съдържаща се в стойността на произведените предмети за потребление;
a1c – величината на пренесената стойност (на количеството овеществен
труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на материалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство;
a2(v + m) – величината на новосъздадената стойност (на количеството жив
труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на трудовите разходи), необходимо, за да се произведе един лев предмети за потребление.
Следователно:

X1 =

1
(v1 + m1 ),
1 − a1c

X2 =

1
c2 .
1 − a2 ( v + m )

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Върху основата на тези изрази се формират и кибернетичните схеми на
разглеждания двусекторен модел на регулиране на процеса на простото възп1
роизводство (фиг. 2 и фиг. 3) . Коефициентът на материалните разходи a1c (в
качеството си на оператор за обратна връзка) регулира производството на
средствата за производство X1 (които представляват изходът на макроикономическата подсистема на първото подразделение на общественото производство) при наличието на определен трудов потенциал (v1 + m1) като вход на тази
първа подсистема. Коефициентът на трудовите разходи a2(v + m) (също в качеството си на оператор за обратна връзка) регулира производството на предмети
за потребление X2 (които представляват изходът на макроикономическата подсистема на второто подразделение на общественото производство) при наличието на определен материален потенциал c2 като вход на тази втора подсистема.
1

Вж. Ланге, О. Введение в экономическую кибернетику. Издательство “Прогресс”, М.,
1968, с. 63.

v1+m1

X1

1

×

a1c
Фиг. 2. Кибернетична блок-схема на подсистемата на
първо подразделение (производство на средства за
производство) в двусекторния модел на простото
възпроизводство

c2

×

X2

1

a2(v + m)
Фиг. 3. Кибернетична блок-схема на подсистемата
на второ подразделение (производство на предмети за потребление) в двусекторния модел на
простото възпроизводство

Пазарното равновесие и устойчивостта макроикономическата система на
възпроизводството в двусекторния модел се свежда до задължителното Марк12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сово условие за еквивалентност при обмяната на продукта между двете разглеждани подразделения
c2 = v1 + m1,

т.е. до изискването паричното изражение на стойността на средствата за производство, които първото подразделение на общественото производство продава на второто, да бъде равна на паричното изражение на стойността на предметите за потребление, които второто подразделение на общественото производство продава на първото. Тези отношения могат да се моделират
двупосочно: като движение от второто към първото подразделение и, обратно,
като движение от първото към второто подразделение.
В първия случай трансформацията в макроикономическата система
трябва да даде отговор на въпроса какво количество средства за производство
в парично изражение е необходимо на народното стопанство при простото
възпроизводство, щото при дадени регулатори да се произведе определено количество предмети за потребление в парично изражение в условията на пазарно равновесие. Тъй като при пазарно равновесие
v1 + m1
= 1,
c2

от равенството
a2 c
X 1 v1 + m1
:
=
X 2 1 − a1c 1 − a2( v + m )

се извежда съотношението
a
X 1 1 − a2 ( v + m )
=
= 2c ,
X2
1 − a1c
1 − a1c

където:
a2c = 1 – a2(v + m).

С a2c е означена величината на пренесената стойност (на количеството овеществен труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на материалните
разходи), необходимо, за да се произведе един лев предмети за потребление.
Следователно има място зависимостта
X1 =

1
a2 c X 2 ,
1 − a1c

13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чиято кибернетична блок-схема в двусекторния модел е показана във фиг. 4.
X2

c2 = v1+m1

a2c

1

×

X1

a1c
Фиг. 4. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата
система в посока от второто към първото подразделение в двусекторния модел
на простото възпроизводство

Във втория случай трансформацията в макроикономическата система
трябва да даде отговор на въпроса какво количество предмети за потребление
в парично изражение е необходимо на народното стопанство при простото
възпроизводство, щото при дадени регулатори да се осигури производството
на определено количество средства за производство в парично изражение в
условията на пазарно равновесие. От равенството
X2
c2
v + m1
: 1
,
=
X 1 1 − a2(v + m ) 1 − a1c

се извежда съотношението
a1( v + m )
1 − a1c
X2
=
=
,
X 1 1 − a2( v + m ) 1 − a2( v + m )

където:
a1(v + m) = 1 – a1c.

С a1(v + m) е означена величината на новосъздадената стойност (на количеството
жив труд в парична форма, интерпретиран като коефициент на трудовите разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство. Следователно има място зависимостта
X2 =

1
a1( v + m ) X 1 ,
1 − a2( v + m )

чиято кибернетична блок-схема в двусекторния модел е показана във фиг. 5.

14
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a1(v + m)

v1+m1 = c2

1

×

X2

a2(v + m)
Фиг. 5. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата
система в посока от първото към второто подразделение в двусекторния модел
на простото възпроизводство

Структурните коефициенти в двусекторния модел на простото възпроизводство се определят чрез следните съотношения:
a1c =

c1
v + m1
, a1( v + m ) = 1
,
X1
X1

a2c =

c2
v + m2
, a2( v + m ) = 2
,
X2
X2

поради което
a1c + a1(v + m) = 1,
a2c + a2(v + m) = 1.

1.3. Трисекторен модел на простото възпроизводство
Подходът на О. Ланге може да се използува, за да се интерпретира кибер1
нетично простият възпроизводствен процес и в един трисекторен модел . В
основата на трисекторния модел на простото възпроизводство* (simple
reproduction three-sector model) стои класификацията на подразделенията на
общественото производство, направена в Лениновите схеми на възпроизводст2
вото , а именно: субподразделение 11 – производство на средства за производство на средства за производство, субподразделение 12 – производство на
средства за производство на предмети за потребление, и подразделение 2 –
производство на предмети за потребление. Уравненията на паричното изражение на стойностния състав на съвкупния обществен продукт за отделните подразделения на общественото производство тогава са:
1

Трисекторните кибернетични модели на простото и разширеното възпроизводство са
предложени за първи път в: Миркович, К. Моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Профиздат, С., 1973, с. 166-169. Вж. също: Миркович, К. Основи на
моделирането на икономическите процеси. Издателство “Наука и изкуство”, С.,
1980, гл. 4; Миркович, К. Макроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2001, гл. 6.
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Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Издание пятое, т. 1. Госполитиздат, М., с.
80.

X11 = c11 + (v11 + m11),
X12 = c12 + (v12 + m12),
X2 = c2 + (v2 + m2),

където:
X11 е паричното изражение на съвкупния обществен продукт, създаден при
производството на средства за производство на средства за производство (в
субподразделение 11 на общественото производство);
X12 – паричното изражение на съвкупния обществен продукт, създаден
при производството на средства за производство на предмети за потребление
(в субподразделение 12 на общественото производство);
c11 – паричното изражение на пренесената стойност, съдържаща се в
стойността на произведените средства за производство на средства за производство (в субподразделение 11 на общественото производство);
c12 – паричното изражение на пренесената стойност, съдържаща се в
стойността на произведените средства за производство на предмети за потребление (в субподразделение 12 на общественото производство);
v11 + m11 – паричното изражение на новосъздадената стойност, съдържаща
се в стойността на произведените средства за производство на средства за производство;
v11 – паричното изражение на стойността на необходимия продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производство на средства
за производство;
m11 – паричното изражение на стойността на принадения продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производство на средства
за производство;
v12 + m12 – паричното изражение на новосъздадената стойност, съдържаща
се в стойността на произведените средства за производство на предмети за
потребление;
v12 – паричното изражение на стойността на необходимия продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производство на предмети
за потребление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m12 – паричното изражение на стойността на принадения продукт, съдържаща се в стойността на произведените средства за производство на предмети
за потребление.
От основното Марксово условие за равновесие в макроикономиката c2 = v1
+ m1 следва, че
c2 = (v11 + m11) + (v12 + m12).

Тъй като субподразделение 11 произвежда средства за производство на средства за производство, то
X11 = c11 + c12.

От своя страна, тъй като субподразделение 12 произвежда средства за производство на предмети за потребление, то
X12 = c2.

Освен това
c12 = v11 + m11.

Ето защо паричното изражение на обема на средствата за производство, необходими за да се произведат всички средства за производство на предмети за
потребление, е равно на паричното изражение на трудовите разходи (в качеството им на стойностна субстанция), които се извършват в субподразделение
11.
Както и при двусекторния модел, така и тук макроикономическите отношения в простия възпроизводствен процес могат да се моделират двупосочно: като движение от второ подразделение на общественото производство към
субподразделение 11 и обратно – като движение от субподразделение 11 към
второ подразделение.
В първия случай трансформацията в макроикономическата система трябва
да даде отговор на въпроса какво количество средства за производство на
средства за производство в парично изражение е необходимо на народното
стопанство при простото възпроизводство, щото при дадени регулатори да се
произведе определено количество предмети за потребление в парично изражение в условията на пазарно равновесие. И в двата случая отношенията, свързани с производството на средства за производство на предмети за потребление,
остават като вътрешен междинен етап. От представените по-горе равенства
може да се изведат релациите:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------X 12 = a12 X 2 ,
c12 = a12c X 12 ,
X 11 =

1
c12 ,
1 − a11c

където:
a11c е величината на пренесената стойност (на количеството овеществен
труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на материалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство на
средства за производство;
a12c – величината на пренесената стойност (на количеството овеществен
труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на материалните разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство на
предмети за потребление.
От горните изрази следва, че има място зависимостта
X 11 =

1
a12 c a2c X 2 ,
1 − a11c

чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 6.
X2

a2c

a12c

×

1

X11

a11c
Фиг. 6. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата
система в посока от второто подразделение към субподразделение 11 в трисекторния модел на простото възпроизводство

Във втория случай трансформацията в макроикономическата система
трябва да даде отговор на въпроса какво количество предмети за потребление
в парично изражение е необходимо на народното стопанство при простото
възпроизводство, щото при дадени регулатори да се осигури производството
на определено количество средства за производство на средства за производство в парично изражение в условията на пазарно равновесие. От същите, приведени по-горе, равенства могат да изведат и релациите:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------c12 = a11( v + m ) X 11 ,
X 12 =
X2 =

1
1 − a12( v + m )

c12 ,

1
X 12 ,
1 − a2( v + m )

където:
a11(v + m) e величината на новосъздадената стойност (на количеството жив
труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на трудовите разходи), необходимо за да се произведе един лев средства за производство на
средства за производство;
a12(v + m) – величината на новосъздадената стойност (на количеството жив
труд в парична форма, интерпретирано като коефициент на трудовите разходи), необходимо, за да се произведе един лев средства за производство на
предмети за потребление.
От горните изрази следва, че има място зависимостта
X2 =

1
1
.
(a11( v + m ) ) X 11 ,
1 − a2( v + m ) 1 − a12( v + m )

чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 7.
X11

a11 (v + m)

×

1

×

a12 (v + m)

1

X2

a2 (v + m)

Фиг. 7. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата система в
посока от субподразделение 11 към второто подразделение в трисекторния модел на
простото възпроизводство

Структурните коефициенти в трисекторния модел на простото възпроизводство се определят чрез следните съотношения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------c
v + m11
a11c = 11 , a11( v + m ) = 11
,
X 11
X 11
a112 =
a 2c =

c12
v + m12
, a12( v + m ) = 12
,
X 12
X 12
c2
v + m2
, a2( v + m ) = 2
,
X2
X2

поради което
a11c + a11(v + m) = 1,
a12c + a12(v + m) = 1,
a2c + a2(v + m) = 1.

2. Модели на разширеното възпроизводство
2.1. Едносекторен модел на разширеното възпроизводство
Кибернетичните схеми (кибернетичните модели) на простото възпроизводство стават основа за разработването на модели на разширеното възпроизводство (increasing reproduction models) в контекста на Марксовата икономическа теория. Разширеното възпроизводство е възобновяване на макроикономическия процес при постоянно разширяващ се материален и трудов потенциал. Тук също може да се говори за едносекторни, двусекторни и трисекторни модели. Едносекторният модел на разширеното възпроизводство*
(increasing reproduction one-sector model) се извежда от Марксовото равенство
на стойностната структура на съвкупния обществен продукт:
X = c + v + mc + mv + m0,

където mc + mv + m0 = m и където:
mc е паричният израз на частта от стойността на принадения продукт, която се използува за разширяване на средствата за производство;
mv – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт, която се използува за разширяване на работната сила, заета в материалното производство;
m0 – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт, която се използува за потребление извън сферата на материалното производство.
Марксовото равенство на стойностната структура на съвкупния обществен продукт се трансформира в релацията:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------X = acX + v + αcX + mv + m0,
X = acX + αcX + (v + mv + m0),

където:
ac е коефициентът на материалните разходи (в парично изражение), съдържащи се в един лев съвкупен обществен продукт;
αc – коефициентът на стойността на принадения продукт (в парично изражение), използувана за разширяване на средствата за производство, която се
съдържа в един лев съвкупен обществен продукт.
От горното уравнение се извежда следният едносекторен модел на разширеното възпроизводство:
X=

1
1 − ( ac + α c )

(v + mv + m0 ),

чиято кибернетична блок-схема е представена във фиг. 8. Входът на тази макроикономическа система е частта от новосъздадената в цялото народно стопанство стойност (в парична форма), която не е насочена към разширяване на
средствата за производство, т.е. тук се отнася цялото извънпроизводствено
потребление на националния доход. Изходът на макроикономическата система
е величината на съвкупния обществен продукт (също в парична форма). Двата
коефициента ac и αc изпълняват ролята на регулатори (и на оператори) за обратна икономическа връзка, които действуват успоредно (сумиращо) върху
разширения възпроизводствен процес. По-специално коефициентът ac регулира простото възпроизводство (в качеството му на единия момент на разширеното възпроизводство), а коефициентът αc регулира разширяването на производството (в качеството му на другия момент на разширеното възпроизводство).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------v+ mv+ m0

X

1

×

ac

×
αc
Фиг. 8. Кибернетична блок-схема на едносекторния модел
на разширеното възпроизводство

2.2. Двусекторен модел на разширеното възпроизводство
Двусекторният модел на разширеното възпроизводство* (increasing
reproduction two-sector model) се извежда от Марксовите схеми за разширеното
възпроизводство
X1 = c1 + v1 + m1c + m1v + m10,
X2 = c2 + v2 + m2c + m2v + m20,

където
m1c + m1v + m10 = m1,
m2c + m2v + m20 = m2,

и където:
m1c е паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
първото подразделение на общественото производство, която се използува за
разширяване на средствата за производство в същото подразделение;
m1v – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
първото подразделение на общественото производство, която се използува за
разширяване на работната сила, в същото подразделение;
m10 – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
първото подразделение на общественото производство, която се използува за
потребление извън сферата на материалното производство;
m2c е паричният израз на частта от стойността на принадения продукт във
второто подразделение на общественото производство, която се използува за
разширяване на средствата за производство в същото подразделение;

22

194

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------m2v – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт във
второто подразделение на общественото производство, която се използува за
разширяване на работната сила, в същото подразделение;
m20 – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт във
второто подразделение на общественото производство, която се използува за
потребление извън сферата на материалното производство.
Основното условие за макроикономическото равновесие на системата при
разширено възпроизводство в двусекторната схема е равенството в обмяната
между посочените по-горе две подразделения
c2 + m2c = v1 + m1v + m10,

в основата на което стои неравенството
v1 + m1v + m10 > c2.

Последното се отличава от общоприетото условие
v1 + m1 > c2,

което според автора неточно отразява закономерностите на разширеното възпроизводство. Тогава Марксовите схеми за разширеното възпроизводство се
трансформират по метода на О. Ланге в системата от два модела (равенства)
X1 = a1cX1 + α1cX1 + (v1 + m1v + m10),
X2 = (c2 + m2c) + a2vX2 + α2vX2 + α20X2,

от която се формират моделите на подсистемите на разширеното възпроизводство в двусекторния вариант.
Единият модел се отнася до производството на средствата за производство:
X1 =

1
1 − (a1c + α1c )

(v1 + m1v + m10 ).

Неговата кибернетична блок-схема е показана във фиг. 9. Другият модел се
отнася до производството на предмети за потребление:
X2 =

1
1 − (a2 v + α 2 v + α 2v 0 )

(c2 + m2c ).

Неговата кибернетична блок-схема е показана във фиг. 10. Значенията на нововъведените символи в тези два модела са следните:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a1c е коефициентът на материалните разходи в първото подразделение на
общественото производство;
α1c – коефициентът на натрупването на средствата за производство в първото подразделение;
a2v – коефициентът на разходите на жив труд във второто подразделение;
α2v – коефициентът на натрупването на работната сила във второто подразделение;
α20 – коефициентът на извънпроизводственото потребление на предмети
за потребление във второто подразделение.
v1+ m1v+ m10

X1

1

×

a1c

×
α1c
Фиг. 9. Кибернетична блок-схема на подсистемата на първо
подразделение (производство на средства за производство) в
двусекторния модел на разширеното възпроизводство

c2+ m2c

X2

1

×

a2v

α2v

×

α20
Фиг. 10. Кибернетична блок-схема на подсистемата на второ
подразделение (производство на предмети за потребление) в
двусекторния модел на разширеното възпроизводство
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Входът на първата макроикономическа подсистема (тази на производството на средства за производство) е паричното изражение на частта от
стойността на съвкупния обществен продукт, произведен в първото подразделение, която отива за обмяна с второто подразделение, а изходът й е паричното изражение на обема на произведените в народното стопанство средства за
производство. При втората макроикономическа подсистема ролята на вход се
изпълнява от сумата на пренесената стойност (в парично изражение) и частта
от стойността на принадения продукт (също в парично изражение), отиваща за
разширяване на средствата за производство, които части се разменят с първото
подразделение на общественото производство. Тъй като c2 + m2c = v1 + m1v +
m10, съотношението между обемите на съвкупния обществен продукт, създадени в първото и във второто подразделение на общественото производство,
може да се представи във вида
X 1 1 − (a2v + α 2 v + α 20 )
=
.
X2
1 − (a1c + α1c )

Върху тази основа макроикономическите отношения в разширения възпроизводствен процес при двусекторния модел могат да се моделират двупосочно:
като движение от второ към първо подразделение на общественото производство и след това обратно – като движение от първо към второ подразделение.
В първия случай трансформацията в макроикономическата система трябва
да даде отговор на въпроса какво количество средства за производство в парично изражение е необходимо на народното стопанство при разширеното
възпроизводство, щото при дадени регулатори да се произведе определено количество предмети за потребление в парично изражение в условията на пазарно равновесие. За тази цел използваме равенството
1 – (a2v + α2v + α20) = a2c + α2c,

където:
a2c е коефициентът на материалните разходи във второто подразделение
на общественото производство;
α2c – коефициентът на натрупването на средствата за производство във
второто подразделение.
Тогава съотношението X1/X2 приема вида
a2c + α 2 c
X1
=
.
X 2 1 − (a1c + α1c )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Следователно
X1 =

a2 c + α 2c
X 2.
1 − (a1c + α1c )

Кибернетичната блок-схема на това съотношение (т.е. в първия случай) е
представена във фиг. 11.
a2c
X2

×

1

×

α2c

X1

a1c

×
α1c
Фиг. 11. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата система в посока от второто към първото подразделение в
двусекторния модел на разширеното възпроизводство

Във втория случай трансформацията в макроикономическата система
трябва да даде отговор на въпроса какво количество предмети за потребление
в парично изражение е необходимо на народното стопанство при разширеното
възпроизводство, щото при дадени регулатори да се произведе определено количество средства за производство в парично изражение в условията на пазарно равновесие. За тази цел използваме равенството
1 – (a1c + α1c) = a1v + α1v + α10,
където:
a1v е коефициентът на разходите на жив труд в първото подразделение;
α1v – коефициентът на натрупването на работната сила в първото подразделение;
α10 – коефициентът на извънпроизводственото потребление на предмети
за потребление в първото подразделение.
Тогава съотношението X2/X1 приема вида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a1v + α1v + α10
X2
=
.
X 1 1 − (a2v + α 2 v + α 20 )
Следователно:
X2 =

a1v + α1v + α10
X 1.
1 − (a2v + α 2v + α 20 )

Кибернетичната блок-схема на това съотношение (т.е. във втория случай) е
представена във фиг. 12.
a1v
X1

α1v

×

1

×

α10

X2

a2v

×

α2v
α20

Фиг. 12. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата система в посока от първото към второто подразделение в
двусекторния модел на разширеното възпроизводство

Структурните коефициенти в двусекторния модел на разширеното възпроизводство се определят чрез следните съотношения:
a1c =
a2c =

m
m
m
c1
v
, a1v = 1 , α1c = 1c , α1v = 1v , α10 = 10 ,
X1
X1
X1
X1
X1

m
m
m
c2
v
, a 2v = 2 , α 2c = 2c , α 2v = 2 v , α 20 = 20 ,
X2
X2
X2
X2
X2

поради което
a1c + a1v + α1c + α1v + α10 = 1,
A2c + a2v + α2c + α2v + α20 = 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Трисекторен модел на разширеното възпроизводство
Трисекторният модел на разширеното възпроизводство* (increasing
reproduction three-sector model) се извежда от уравненията на стойностния състав на съвкупния обществен продукт на съответните подразделения на общественото производство:
X11 = c11 + v11 + m11c + m11v + m110,
X12 = c12 + v12 + m12c + m12v + m120,
X2 = c2 + v2 + m2c + m2v + m20,

където
m11c + m11v + m110 = m11,
m12c + m12v + m120 = m12,

и където:
m11c е паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
субподразделение 11 на общественото производство (производство на средства за производство на средства за производство), която се използува за разширяване на средствата за производство в същото подразделение, m11v – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в субподразделение 11
на общественото производство, която се използува за разширяване на работната сила, в същото подразделение;
m110 – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
субподразделение 11 на общественото производство, която се използува за
потребление извън сферата на материалното производство;
m12c – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
субподразделение 12 на общественото производство (производство на средства за производство на предмети за потребление), която се използува за разширяване на средствата за производство в същото подразделение;
m12v – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
субподразделение 12 на общественото производство, която се използува за
разширяване на работната сила, в същото подразделение;
m120 – паричният израз на частта от стойността на принадения продукт в
субподразделение 12 на общественото производство, която се използува за
потребление извън сферата на материалното производство.
От основното условие за макроикономическото равновесие на системата
при разширеното възпроизводство в двусекторната схема c2 + m2c = v1 + m1v +
m10 следва, че:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------c2 + m2c = (v11 + m11v + m110) +
+ (v12 + m12v + m120).

Тъй като субподразделение 11 произвежда средства за производство на средства за производство, то
X11 = (c11 + m11c) + (c12 + m12c).

От своя страна, тъй като субподразделение 12 произвежда средства за производство на предмети за потребление, то
X12 = c2 m2c.

Освен това
c12 + m12c = v11 + m11v + m110.

Затова размерът на средствата за производство (в парично изражение), необходими за осигуряване на производството на всички средства за производство
на предмети за потребление, е равен на размера на новосъздадената стойност
(в парично изражение) в субподразделение 11, след като от нея се приспадне
величината на натрупването.
В зависимост от посоката на трансформацията в макроикономическата
система в условията на разширено възпроизводство при трисекторната схема
също могат да се разработят два модела от кибернетичен тип: в първия
случай – в посока от второто подразделение на общественото производство
към субподразделение 11, а във втория случай – в посока от субподразделение
11 на общественото производство към второто подразделение.
При първия модел от горните равенства се извеждат релациите:
X 12 = (a2 c + α 2c ) X 2 ,
c12 + m12c = (a12c + α12c ) X 12 ,
X 11 =

1
1 − (a11c + α11c )

(c12 + m12c ),

където:
a11c е коефициентът на материалните разходи в субподразделение 11;
α11c – коефициентът на частта от стойността на принадения продукт (в парично изражение), отиваща за натрупване към средствата за производство в
субподразделение 11 (в производството на средства за производство на средства за производство);
a12c – коефициентът на материалните разходи в субподразделение 12,;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------α12c – коефициентът на частта от стойността на принадения продукт (в парично изражение), отиваща за натрупване към средствата за производство в
субподразделение 12 (в производството на средства за производство на предмети за потребление).
От горните изрази следва, че има място зависимостта
X 11 =

1
1 − (a11c + α11c )

(a12c + α12 c )(a 2c + α 2 c ) X 2 ,

чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 13.
a2c
X2

a12 c

×

×

α2c

1

×

α12c

X11

a11c

×
α11c
Фиг. 13. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата система в посока от второто подразделение към подразделение 11 в трисекторния модел на
разширеното възпроизводство

При втория модел се извеждат релациите:
c12 + m12c = (a11v + α11v + α110 ) X 11 ,
X 12 =

1
1 − (a12v + α12v + α120 )

X2 =

(c12 + m12c ),

1
X 12 ,
1 − (a2v + α 2 v + α 20

където:
a11v е коефициентът на разходите на жив труд (в парично изражение) при
производството на средства за производство на средства за производство (съдържащи се в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в субподразделение 11);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------α11v – коефициентът на натрупването на работната сила (в парично изражение) при производството на средства за производство на средства за производство (стойността на принадения продукт, произведен в субподразделение
11, която се съдържа в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в
същото подразделение, и се използува за разширяване на работната сила в него);
α110 – коефициентът на извънпроизводственото потребление на предмети
за потребление (в парично изражение) при производството на средства за производство на средства за производство (стойността на принадения продукт,
произведен в субподразделение 11, която се съдържа в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в същото подразделение, и се използува за извънпроизводствено потребление);
a12v – коефициентът на разходите на жив труд (в парично изражение) при
производството на средства за производство на предмети за потребление (съдържащи се в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в субподразделение 12);
α12v – коефициентът на натрупването на работната сила (в парично изражение) при производството на средства за производство на предмети за потребление (стойността на принадения продукт, произведен в субподразделение
12, която се съдържа в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в
същото подразделение, и се използува за разширяване на работната сила в него);
α120 – коефициентът на извънпроизводственото потребление на предмети
за потребление (в парично изражение) при производството на средства за производство на предмети за потребление (стойността на принадения продукт,
произведен в субподразделение 12, която се съдържа в един лев съвкупен обществен продукт, произведен в същото подразделение, и се използува за извънпроизводствено потребление).
От горните изрази следва, че има място зависимостта
X2 =

1

.

1

1 − (a2 v + α 2 v + α 20 ) 1 − (a12v + α12v + α120 )

(a12v + α12v + α120 ) X 11 ,

чиято кибернетична блок-схема в трисекторния модел е показана във фиг. 14.
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X11

α11v

×

1

×

α110

a12 v

×

α12 v

X2

1

×

a2v

×

α120

α2v
α20

Фиг. 14. Кибернетична блок-схема на трансформацията на макроикономическата система в посока от подразделение 11 към второто подразделение в трисекторния модел на
разширеното възпроизводство

Структурните коефициенти в трисекторния модел на разширеното възпроизводство се определят чрез следните съотношения:
a11c =

m
m
m
c11
v
, a11v = 11 , α11c = 11c , α11v = 11v , α110 = 110 ,
X 11
X 11
X 11
X 11
X 11

a12c =

m
m
m
c12
v
, a12v = 12 , α12c = 12c , α12v = 12v , α120 = 120 ,
X 12
X 12
X 12
X 12
X 12

a2 c =

m
m
m
c2
v
, a 2v = 2 , α 2 c = 2 c , α 2 v = 2v , α 20 = 20 ,
X2
X2
X2
X2
X2

поради което
a11c + a11v + α11c + α11v + α110 = 1,
a12c + a12v + α12c + α12v + α120 = 1,
a2c + a2v + α2c + α2v + α20 = 1.

Изложеният подход позволява да се анализира структурата на простия и
на разширения възпроизводствен процес и да се разкрият онези възлови моменти, върху които трябва да се насочва вниманието при неговото макроикономическо регулиране, за създаване на научнообосновани пропорции в икономиката и на ефективна структура на производството.
Вж.: теория на Маркс, К., за възпроизводството на обществения продукт, динамични модели на Марксовата теория за разширеното възпроиз32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство на обществения продукт, Марксова теория за стоката, Марксова
теория за потребителната стойност и стойността, Марксова теория за
стоката като елементарна форма, Марксова теория за трудовия процес,
Марксова теория за конкретния и абстрактния труд, Марксова теория за
трудовия процес в неговата цялост, Марксова теория за развитието на
стойностната форма, Марксова теория за функциите на парите, теория на
Маркс, К., за количеството на парите, Марксова теория за кръгооборота на
паричния капитал, Марксова теория за работната заплата.
КИБЕРНЕТИЧНА СИСТЕМА (cybernetic system) – сложна динамична
система (complex dynamic system), в която се извършва процес на управление.
Нейното моделиране е една от основните задачи на кибернетиката и е средство за научно изследване и научно управление (в т.ч. и регулиране) в природата
и в обществото. Вж. кибернетична икономическа система.
КИБЕРНЕТИЧНА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(cybernetic structure of the economic system) – същото като функционална
структура на икономическата система.
КИБЕРНЕТИЧНА СТРУКТУРА НА МОДЕЛА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (cybernetic structure of model of the economic system) – същото
като функционална структура на модела на икономическата система.
КИБЕРНЕТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (cybernetic economic
similarity) – същото като функционално икономическо подобие. Подразделя се
на изокибернетично икономическо подобие и хомокибернетично икономическо
подобие.
КИБЕРНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (cybernetic modelling of the economic systems) – същото като функционално
моделиране на икономическите системи. Подразделя се на изокибернетично
моделиране на икономическите системи и хомокибернетично моделиране на
икономическите системи.
КИБЕРНЕТИЧНО-СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (cybernetic-structural model of the economic system) – същото като
функционално-структурен модел на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КИБЕРНЕТИЧНО-СТРУКТУРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ* (cybernetic-structural economic similarity) – същото като функционалноструктурно икономическо подобие.
КИБЕРНЕТИЧНО-СТРУКТУРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (cybernetic-structural modelling of the economic systems) –
същото като функционално-структурно моделиране на икономическите системи.
КИНЕМАТИЧЕН ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (kinematic
dynamic economic model), безинерционен динамичен икономически модел,
динамичен икономически модел с мигновено действие, – модел на икономическата динамика (динамичен икономически модел), който описва непосредствено зависимостта между изхода и входа на динамичната икономическа
система. Неговият най-общ вид при непрекъснато динамично математическо
моделиране е
y(t) = F[x(t)],

където x(t) е динамичният вход на икономическата система, а y(t) –
динамичният изход на икономическата система. Той не отчита закъснението
между изхода и входа, не отразява инерционните и демпфериращите характеристики на икономическата система (последните са характеристиките на
закъсняващата, респ. на изоставащата, икономическа реакция, т.е. характеристиките на потискането и задържането на тази реакция). При кинематичните
модели (в т.ч. и при кинематичните динамични модели) вътрешната структура
на икономическата система остава неразкрита и в информационно отношение
те са по-малко съдържателни от инерционните динамични икономически модели. При тях зависимостта между изходната траектория на икономическата
система и входната траектория на икономическата система обикновено се
изразява чрез уравнения на регресия, най-вече във формата на производствени
функции.
КИНЕМАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (kinematic economic model)
(ки) – във:
кинематичен динамичен икономически модел.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КИНЕМАТИЧНО-ВЪЗМОЖНА СКОРОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (kinematically-possible economic system velocity) – вж. холономна
икономическа система.
КИНЕМАТИЧНО-ВЪЗМОЖНО УСКОРЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (kinematically-possible economic system acceleration) – вж. холономна икономическа система.
КИНЕСТИЧЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
ecocorenomic ingredient) – вж. икокореномическа дейност.

(kinestic

КИНЕСТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic economic
ingredient) – вж. икономическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
ecorenomic ingredient) – вж. икореномическа дейност.

(kinestic

КИНЕСТИЧЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномическа дейност.

(kinestic

КИНЕСТИЧЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic
ecounirenomic ingredient) – вж. икоуниреномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic
obtiecocorenomic ingredient) – вж. обтиикокореномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН ОБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
obtieconomic ingredient) – вж. обтиикономическа дейност.

(kinestic

КИНЕСТИЧЕН ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic
obtiecorenomic ingredient) – вж. обтиикореномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic
obtiecotechnomic ingredient) – вж. обтиикотехномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН
ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
(kinestic obtiecounirenomic ingredient) – вж. обтиикоуниреномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
(kinestic subtiecocorenomic ingredient) – вж. субтиикокореномическа дейност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КИНЕСТИЧЕН СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic subtieconomic ingredient) – вж. субтиикономическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic
subtiecorenomic ingredient) – вж. субтиикореномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinestic
subtiecotechnomic ingredient) – вж. субтиикотехномическа дейност.
КИНЕСТИЧЕН СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(kinestic subtiecounirenomic ingredient) – вж. субтиикоуниреномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН АГРЕГАТЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (kinetic potential aggregate all-macroeconomic product)
(в макр.) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
КИНЕТИЧЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (kinetic gross domestic
product) (в макр.) (*) – брутен вътрешен продукт (в макр.), който е кинетичен
икономически продукт; действително произведен брутен вътрешен продукт (в
макр.). По подразбиране е равен на равновесния брутен вътрешен продукт (в
макр.). Негови разновидности са номиналният кинетичен брутен вътрешен
продукт (в макр.) и реалният кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.).
КИНЕТИЧЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (kinetic gross domestic
product) (ки) – във:
кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.).
КИНЕТИЧЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ* (kinetic gross national
product) (в макр.) (*) – брутен национален продукт (в макр.), който е кинетичен икономически продукт; действително произведен брутен национален продукт (в макр.). По подразбиране е равен на равновесния брутен национален
продукт (в макр.). Негови разновидности са номиналният кинетичен брутен
национален продукт (в макр.) и реалният кинетичен брутен национален продукт (в макр.).
КИНЕТИЧЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (kinetic gross national
product) (ки) – във:
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.).
КИНЕТИЧЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (kinetic domestic product) (ки) – във:
кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.).
КИНЕТИЧЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
ecocorenomic ingredient) – вж. икокореномическа дейност.

(kinetic

КИНЕТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic economic
ingredient) – вж. икономическа дейност.
КИНЕТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (kinetic economic product)
(*) – действително произведен икономически продукт. Негови разновидности
са номиналният кинетичен икономически продукт и реалният кинетичен икономически продукт.
КИНЕТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (kinetic economic product)
(ки) – във:
кинетичен икономически продукт;
номинален кинетичен икономически продукт;
реален кинетичен икономически продукт.
КИНЕТИЧЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic ecorenomic
ingredient) – вж. икореномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномическа дейност.

(kinetic

КИНЕТИЧЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
ecounirenomic ingredient) – вж. икоуниреномическа дейност.

(kinetic

КИНЕТИЧЕН НАРОДНОСТОПАНСКИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОДУКТ (kinetic aggregate all-macroeconomic product) (ки) – във:
кинетичен агрегатен народностопански макроикономически продукт
(в макр.) (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КИНЕТИЧЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (kinetic national product) (ки) –
във:
кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
номинален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.).
КИНЕТИЧЕН ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic
obtiecocorenomic ingredient) – вж. обтиикокореномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН
ОБТИИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
obtieconomic ingredient) – вж. обтиикономическа дейност.

(kinetic

КИНЕТИЧЕН ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
obtiecorenomic ingredient) – вж. обтиикореномическа дейност.

(kinetic

КИНЕТИЧЕН ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic
obtiecotechnomic ingredient) – вж. обтиикотехномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic
obtiecounirenomic ingredient) – вж. обтиикоуниреномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic
subtiecocorenomic ingredient) – вж. субтиикокореномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
subtieconomic ingredient) – вж. субтиикономическа дейност.

(kinetic

КИНЕТИЧЕН СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic subtiecorenomic ingredient) – вж. субтиикореномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (kinetic
subtiecotechnomic ingredient) – вж. субтиикотехномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ*
(kinetic subtiecounirenomic ingredient) – вж. субтиикоуниреномическа дейност.
КИНЕТИЧЕН СЪВКУПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (kinetic
aggregate economic product) – вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КЛАЙН, ЛОУРЪНС Р. (Klein, Lawrence R.) (1920) – американски икономист
с приноси в областта на иконометриката. През 1942 г. завършва висше образование (с бакалавърска степен) в Калифорнийския университет в Беркли, а
през 1944 г. получава докторска научна степен в Масачузетския технологичен
институт. През периода 1949–1954 г. преподава в Мичиганския университет, а
след това до 1958 г. – в Оксфордския университет. По-късно е назначен като
професор по икономикс и финанси в Уортънското финансово училище към
Пенсилванския университет. Л. Клайн е един от първите, които разработват
широкомащабни иконометрични модели за прогнозирането на брутния национален продукт (в макр.) и на неговите елементи през 50-те и 60-те години на
XX-ия век върху основата на развиващата се тогава с бързи темпове електронноизчислителна техника. Ръководи създаването на иконометричния модел
“Брукингз”, който е най-големия модел от този тип в историята. В изданието
“Брукингския модел” (Klein, L. The Brookings Model. Wiley, 1975) той прави
преглед на американските изследвания и открития в областта на построяването
на големи иконометрични модели и на получените от тях сравнителни резултати.
Трудовете на Л. Клайн допринасят за развитието на теорията за макроикономическите циклични колебания и за решаването на проблемите на иконометричната обработка на статистическата информация. В тази област се отличава големият му труд “Икономическите колебания в Съединените щати
(1921–1941)” (Klein, L. Economic Fluctuations in the United States, 1921–1941.
Wiley, 1950). През 1959 г. получава медала “Джон Бейтс Кларк” на Американската икономическа асоциация. От 1960 г. е президент на Иконометричното
общество. Става носител на Нобеловата мемориална награда за икономически
науки за 1980 г. “за създаване на иконометрични модели и тяхното използване
за анализа на икономическите колебания и на икономическата политика”. Л.
Клайн има приноси в усъвършенствуване на преподаването по иконометрика.
Той издава “Учебник по иконометрика” (Klein, L. Textbook of Econometrics.
Row, Peterson, 1953) и “Увод в иконометриката” (Klein, L. Introduction in
Econometrics. Row, Peterson, 1962). Други по-важни трудове на Л. Клайн са:
“Кейнсианската революция” (Klein, L. The Keynesian Revolution, New York,
1947); “Иконометричен модел на Съединените щати (1929–1952)” (Klein, L.
Econometrc Model in the United States, 1929–1952. Wiley, 1955); “Есе върху теорията на икономическата прогноза”, 1971; “Икономикс на предлагането и търсенето” (Klein, L. The Economics of Supply and Demand. Johns Hopkins
University Press, 1983).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КЛАРК, ДЖОН БЕЙТС (Clark, John B.) (1847–1938) – американски икономист, един от създателите на теорията за факторите на производството. Следва
в Хайделбергския (Германия) и Цюрихския (Швейцария) университет. От 1977
г. е професор по икономика в различни американски университети, като от
1895 до 1923 г. е професор в Колумбийския университет. Разработва на американска основа маргинализма. Прави това независимо от европейските маргиналисти, макар че те имат исторически приоритет в това отношение. Автор е
на многочислени трудове, с които приближава политическата икономия до науките, използващи пълноценно математическия апарат. Търси да разкрие условията на статичното икономическо равновесие, но не успява обосновано да
го съчетае с икономическата динамика. Според изтъкнатия изследовател на
икономическата мисъл Б. Селигмен икономическата теория на Дж. Б. Кларк е
самостоятелно откритие на теорията за пределната полезност и на нейното
разпространение върху производството и разпределението. С това той съществено доразвива теорията за пределната полезност на субективната политическа
икономия. Според закона на Дж Б. Кларк полезността на стоката се разпада на
съставни елементи или на сноп от полезности. Ценността на стоката се определя не от нейната полезност в цялост, а от сумата на пределните полезности,
включени в този сноп. Създава теорията за пределната производителност на
факторите на производството и формулира закона за намаляването на пределната производителност на труда и на капитала [вж. пределна производителност на производствения икономически фактор (в микр.) и закон за намаляващата пределна продуктова производителност на производствените икономически фактори]. Разпределението на дохода според него се извършва в
зависимост от пределните приноси на производствените фактори, което е сърцевината на теорията за факторите на производството (production factors
theoty). По-важни трудове Дж. Б. Кларк са: “Философия на богатството”
(Clark, J. B. Philosophy of Wealth. Boston, 1877); “Разпределението на
богатството” (Clark, J. B. The Distribution of Wealth. New York, 1908); “Основи
на икономическата теория” (Clark, J. B. Essentials of Ecnomic Theory. New
York, 1909).
КЛАРК, ДЖОН МОРИС (Clark, John M.) (1884–1963) – американски икономист, открояващ се най-вече с разработването на принципа на акселерацията
(в мdкр.). Син на Джон Бейтс Кларк. От 1910 г. е доктор по философия. От
1908 г. преподава в различни колежи. През периода 1915–1926 г. преподава в
Чикагския университет, където през 1922 г. става професор. От 1926 г. е про40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фесор по икономика в Колумбийския университет. Дж. М. Кларк разработва
различни проблеми на политическата икономия. Поддържа необходимостта
от държавно регулиране на икономиката, като смята, че е станала революция в
икономическите функции на държавата. От позициите на наблюдател държавата вече се превръща в организатор на стопанското развитие. Тя трябва да
провежда антикризисни мероприятия като стимулиране на нарастването на
предприемаческата печалба и създаване на стабилно ефективно търсене чрез
нарастване на правителствените разходи, което да съдействува за увеличаване
на заетостта. Дж. М. Кларк е един от теоретиците на олигопола (в микр.), който
представлява контрол върху пазара на няколко крупни фирми, като помежду
им се извършва конкуренция в полза на потребителите. Затова Дж. М. Кларк
настоява за антитръстовски контрол, който да не допусне прерастването на
олигополните фирми в монополи. Той е един от участниците в създаването на
теорията за дифузията на изгодите (interest diffusion theory). Според тази теория резултатите от икономическия прогрес се разпределят равномерно между
всички слоеве на обществото.
Дж. М. Кларк (предшествуван от А. Афталион) е един от първосъздателите на теорията за акселератора (в мdкр.). През март 1917 г. публикува статията
“Бизнесакселерация и законът за търсенето” (Clark, J. M. Business Acceleration
and the Law of Demand. – In: Journal of Political Economy, march 1917), в която
разгърнато обосновава принципа на акселерацията [като принцип на производното търсене (в макр.), което е същото като принцип на акселерацията (в
макр.)], който според него стои в основата на механизма на икономическите
цикли. Според него цикличните флуктуации са ключов елемент в саморазвитието на икономическата система: когато търсенето на готови изделия нараства,
производното търсене на ново оборудване също расте (с още по-голяма скорост), а когато търсенето на готови изделия престава да расте, тогава търсенето на ново оборудване рязко спада. В икономическите си трудове той разграничава стимулираните, т.е. индуцираните инвестиции (в макр.), стоящи в основата на производното търсене и акселератора, от една страна, от автономните инвестиции (в макр.), чиято динамика произтича от независими от дохода фактори като растежа на населението, разширяването на територията на
страната, техническия прогрес, от друга.
В своя труд “Стратегически фактори в бизнесциклите” (Clark, J. M.
Strategic Factors in Business Cycles. New York, 1934) Дж. М. Кларк разделя причините за икономическите цикли на две групи: (1) пораждащи сили и (2) реакции на икономическата система. Пораждащите сили, към които той причис41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лява войните, метеорологическите условия, новите изобретения и други екзогенни фактори, непосредствено предизвикват обикновени икономически цикли. Затова пък “реакциите на икономическата система образуват тясно сплетена последователност от причини и следствия, в която състоянието на свърхсвиване привежда в движение сили, водещи към свърхразширяване, а последните на свой ред – сили, водещи към свърхсвиване”. Средният период на
цикличните колебания според Дж. М. Кларк се определя от характера на икономическите реакции, например от времето, необходимо за финансиране на
разширяването на капитала и за оборудване на новите производствени единици.
Също в труда си “Стратегически фактори в бизнесциклите”, публикуван
през 1934 г., Дж. М. Кларк (още преди Дж. Кейнс) плътно се доближава до понятието за инвестиционния мултипликатор (в макр.) (без да използува този
термин) и до механизма на неговото действие. Той пише: “Ако съкращаването
на производството и дохода се съпровожда от по-малко съкращаване на разходите, то възниква серия от производни ефекти във вид на намаляваща се редица от цифри, сумата на които е крайна, а не безкрайна величина” [границата на
тази сума е пълният мултипликационен ефект (в макр.), равен на произведението на автономното търсене с коефициента на инвестиционната мултипликация на Джон Кейнс – К.М.] (Clark, J. M. Strategic Factors in Business Cycles.
New York, 1934, p. 85).
Други по-важни трудове на Дж. М. Кларк са: “Изследвания върху икономиката на нарастващите разходи” (Clark, J. M. Studies in the Economics of
Overhead Costs. Chicago, 1923); “Обществен контрол върху бизнеса” (Clark, J.
M. Social Control of Business. Chicago, 1926); “Бизнес акселерация и законът за
търсенето” (Clark, J. M. Business Acceleration and the Law of Demand. In:
Readings in Business Cycle Theory. Philadelphia, Toronto, 1944); “Алтернатива на
крепостничеството” (Clark, J. M. Alternative to Serfdom. New York, 1948);
“Кръстопът във времето на промяната” (Clark, J. M. Guidepost in Time of
Change. New York, 1949); “Икономически институции и човешко благосъстояние” (Clark, J. M. Economic Institutions and Human Welfare. New York, 1957).
КЛАС (class) (кд) – във:
икономически клас;
клас на икономическа еквивалентност (вж. диференцируемо икономическо многообразие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предпорядков клас на икономическо подобие (вж. икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък).
КЛАС НА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ* (economic equivalence class) – вж. диференцируемо икономическо многообразие.
КЛАС НА ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (class of economic similarity) (ки)
– във:
предпорядков клас на икономическо подобие (вж. икономическо подотношение на подобие в размит предпорядък).
КЛАСИФИКАТОР (classificator, classifier) (кд) – във:
икономически класификатор (вж. разпознаваща икономическа система).
КЛАСИФИКАЦИЯ (classification) (кд) – във:
екстензивностна класификация на техническия прогрес;
еластичностна класификация на техническия прогрес;
ефективностна класификация на техническия прогрес;
икономическа класификация;
интензивностна класификация на техническия прогрес;
класификация на техническия прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностна класификация на техническия прогрес);
класификация на техническия прогрес по Харод, Р. (същото като физическо-еластичностна класификация на техническия прогрес);
класификация на техническия прогрес по Хикс, Дж.;
субституционностна класификация на техническия прогрес;
трудово-еластичностна класификация на техническия прогрес;
физическо-еластичностна класификация на техническия прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА АВТОНОМНИЯ ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС
(classification of the autonomous utility progress) (ки) – във:
интензивностна класификация на автономния полезностния прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА АВТОНОМНИЯ СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (classification of the autonomous value progress) (ки) – във:
интензивностна класификация на автономния стойностен прогрес.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (classification of
economic growth) (ки) – във:
основна класификация на икономическия растеж.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ПРОГРЕС (classification of the
utility progress) (ки) – във:
екстензивностна класификация на полезностния прогрес;
еластичностна класификация на полезностния прогрес;
ефективностна класификация на полезностния прогрес;
интензивностна класификация на полезностния прогрес;
интензивностна класификация на автономния полезностния прогрес;
материално-еластичностна класификация на полезностния прогрес;
нематериално-еластичностна класификация на полезностния прогрес;
субституционностна класификация на полезностния прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТНИЯ ПРОГРЕС (classification of the
value progress) (ки) – във:
екстензивностна класификация на стойностния прогрес;
еластичностна класификация на стойностния прогрес;
ефективностна класификация на стойностния прогрес;
интензивностна класификация на стойностния прогрес;
материално-еластичностна класификация на стойностния прогрес;
нематериално-еластичностна класификация на стойностния прогрес;
субституционностна класификация на стойностния прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС (classification of the
technical progress) (ки) – във:
екстензивностна класификация на техническия прогрес;
еластичностна класификация на техническия прогрес;
ефективностна класификация на техническия прогрес;
интензивностна класификация на техническия прогрес;
класификация на техническия прогрес по Солоу, Р. (същото като трудовоеластичностна класификация на техническия прогрес);
класификация на техническия прогрес по Харод, Р. (същото като физическо-еластичностна класификация на техническия прогрес);
класификация на техническия прогрес по Хикс, Дж.;
субституционностна класификация на техническия прогрес;
трудово-еластичностна класификация на техническия прогрес;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-еластичностна класификация на техническия прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС ПО СОЛОУ, Р. (according to Solow classification of the technical progress) – същото като трудовоеластичностна класификация на техническия прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС ПО ХАРОД, Р. (according to Harrod classification of the technical progress) –същото като физическо-еластичностна класификация на техническия прогрес.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС ПО ХИКС, ДЖ. (accordinc to Hicks classification of the technical progress) – класификация на техническия прогрес, съобразно с която последният се подразделя на (1) неутрален технически прогрес по Дж. Хикс и (2) антинеутрален технически прогрес
по Дж. Хикс [в т.ч. (а) трудово-антинеутрален технически прогрес по Дж.
Хикс и (б) физическо-антинеутрален технически прогрес по Дж. Хикс].
Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали динамичната пределна норма на продуктово-еквивалентното заместване на физическия с трудовия икономически фактор (съотношението между динамичната
пределна продуктова производителност на трудовия икономически фактор и
динамичната пределна продуктова производителност на физическия икономически фактор) е постоянна или се променя във времето, но при положение,
че при всички тези случаи средната производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор l(t)/h(t) [респ. средната производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор h(t)/l(t)] остава постоянна във времето, където l(t) е функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор, а
h(t) е функцията по отношение на времето на обема на физическия производствен икономически фактор]. Представлява частен случай на интензивностната класификация на техническия прогрес. Употребява се при динамичната
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция. Вж.
неутрален технически прогрес по Дж. Хикс и антинеутрален технически
прогрес по Дж. Хикс.
КЛАСИФИЦИРУЕМОСТ (classifiableness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа класифицируемост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КЛАСИЦИЗЪМ (classicism) (кд) – във:
икономически класицизъм (същото като класическа икономическа теория).
КЛАСИЧЕСКА БЕЗРАБОТИЦА (classical unemployment) (в макр.) – безработица (в макр.), която според класическата икономическа теория е породена
не от липсата на достатъчен брой свободни работни места, а от значително високото заплащане на труда, което по извънпазарен път (например чрез синдикален натиск) е наложено на предприемачите. Затова според класиците безработицата може да се премахне чрез понижаване на средната ставка на работната заплата (в макр.) [на цената на труда (в макр.)] до изравняването й с
пазарноравновесното й равнище. Този процес се определя като изчистване на
трудовия пазар (в макр.). Кейнсианската теория за безработицата (в макр.)
отхвърля класическото обяснение на безработицата, като смята, че тя се дължи
предимно на циклични причини, т.е. на намаляване на броя на свободните работни места при цикличен спад (при рецесия). Неокласическата и кейнсианската теория разглеждат по различен начин характера на макроикономическото
трудовопазарно равновесие (в макр.) и макроикономическото трудовопазарно
неравновесие (в макр.). Според неокласиците макроикономическото равновесие на трудовия пазар (в макр.) се постига почти мигновено, поради това че
ставката на работната заплата (цената на труда) реагира много бързо на промените в съотношението между агрегатното трудово търсене (в макр.) и агрегатното трудово предлагане (в макр.). Това се дължи на гъвкавостта на
трудовопазарния механизъм и следователно винаги има пълна заетост (в
макр.), като равновесието на трудовия пазар е устойчиво. Неокласическата
теория за безработицата (в макр.) смята, че в противен случай, т.е. при наличието на безработица, трудовият пазар не може да бъде стабилизиран. За разлика от този постановка, кейнсианската теория възприема като закономерно
съществуването на безработицата (която предимно има цикличен характер),
следователно и на макроикономическото трудовопазарно неравновесие. Според кейнсианците трудовият пазар може да бъде стабилен и при наличието на
безработица.
КЛАСИЧЕСКА ВАРИАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА* (classical
variational economic problem) – същото като класическа икономическа задача
на оптималното управление.
КЛАСИЧЕСКА ЗОНА (classic free area) (ки) – във:
класическа свободна икономическа зона (в межд.).
46

218

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИКА (classical economics) – същото като класическа икономическа теория.
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИКА (classical economics) (ки) – във:
класическа икономика (същото като класическа икономическа теория);
нова класическа икономика (в макр.).
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (classic free economic area) (ки) –
във:
класическа свободна икономическа зона (в межд.).
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (classical economic problem)
(ки) – във:
класическа вариационна икономическа задача (същото като класическа
икономическа задача на оптималното управление);
класическа икономическа задача на математическото програмиране;
класическа икономическа задача на математическото програмиране без
ограничителни условия;
класическа икономическа задача на оптималното управление;
класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от
една фазова променлива;
класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен
край;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства;
класическа многопараметрична икономическа задача на оптималното
управление (същото като класическа икономическа задача на оптималното
управление с повече от една фазова променлива);
разширени класически икономически задачи на оптималното управление.
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО ПРОГРАМИРАНЕ* (classical economic problem of the mathematical
programming) – приложение на класическата задача на математическото
програмиране (classic mathematical programming problem) в областта икономиката.1 Тя е класическа статична оптимизационна икономическа задача, чиято
формулировка е: да се намери икономическият оптимум (например икономическият максимум)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Основни сведения за класическата задача на математическото програмиране могат да
се намерят в: Courant, R. Differetial and Integral Calculus. Interscience Publishing Co,
New York, 1947; Hadley, G. Nonlinear and Dynamic Programming. Addison-Wesley
Publishing, Reading, Mass.,1964.

F * = max F ( x)
x

на целевата икономическа функция F(x) от инструменталните икономически
променливи x (изходните въздействия на оптималната икономическа система,
представящи състоянията на нейното поведение), които са подчинени на системата от ограничителни икономически условия g(x) = b във формата на равенства. В разгърнат вид класическата икономическа задача на математическото програмиране е следната: да се намери икономическият оптимум
max F ( x1 , x2 , ..., xn )

x1 , x2 , ..., xn

при условие, че
g1 ( x1 , x2 , ..., xn ) = b1 ,
g 2 ( x1 , x2 , ..., xn ) = b2 ,
−−−−−−−−−−−
g m ( x1 , x2 , ..., xn ) = bm .

С x1, x2, …, xn са означени инструменталните икономически променливи и те са
елементи на n-мерния вектор-стълб x. От своя страна с F(·) е означена целевата
икономическа функция, редът g1(·), g1(·), …, gm(·) са функциите на ограниченията, които са елементи на m-мерния вектор-стълб g(·), а b e m-мерният векторстълб на постоянните величини на ограниченията b1, b2, …, bп. В случай че
броят на променливите n и броят на ограниченията m са крайни числа и че n >
m, тогава разликата n – m представлява броят на степените на свобода на задачата на математическото програмиране. Да предположим, че са зададени m +
1 непрекъснато диференцируеми и несъдържащи случайни елементи икономически функции
F(·), g1(·), g1(·), …, gm(·),

като x е всеки икономически вектор с реални елементи, които удовлетворяват
m–те ограничения на класическата оптимизационна задача. Тогава всяко от
равенствата, влизащо в системата от ограничения
g i ( x1 , x2 , ..., xn ) = bi , i = 1, 2, ..., m,

48

220

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------определя множество от точки в n-мерното евклидово икономическо пространство En, а сечението на всичките m такива множества е допустимото икономическо множество
X = {x ∈ E n | g ( x) = b}.

Вж. класическа икономическа задача на математическото програмиране без
ограничителни условия.
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО ПРОГРАМИРАНЕ (classical economic problem of the mathematical
programming) (ки) – във:
класическа икономическа задача на математическото програмиране;
класическа икономическа задача на математическото програмиране без
ограничителни условия.
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО ПРОГРАМИРАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ* (classical
economic problem of the mathematical programming without limitative conditions)
– класическа икономическа задача на математическото програмиране, която
се състои само от целева икономическа функция. При липса ограничителни
икономически условия (т.е. при m = 0) и когато целевата икономическа функция зависи само от скаларен аргумент (от скаларна инструментална икономическа променлива) (т.е. при n = 1), тогава класическата оптимизационна икономическа задача се състои в намирането на онова единствено реално число x,
което максимизира целевата функция F(x). Ако в така формулираната задача
вътрешният локален икономически максимум* (internal local economic
maxsimum) се достига в оптималната икономическа точка x*, това означава,
че за всички точки x* + ∆x, които са близки до x*, е валидно неравенството
(1)

F ( x*) ≥ F ( x * + ∆x),

където ∆x е произволен малък прираст на инструменталната икономическа
променлива x.
Приемаме по-нататък, че целевата икономическа функция F(x) има непрекъснати и крайни производни от първи и втори порядък. Тогава в околностите
на точката x* икономическата функция F ( x * + ∆x) може да се разложи по
формулата на Б. Тейлър (с остатъчен член) във вида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2)

F ( x * + ∆x) = F ( x*) +

dF
1 d 2F
( x*)∆x +
( x * +θ∆x)(∆x) 2 , 0 < θ < 1.
2
dx
2 dx

Като се замести разложението (2) в (1), се получава основното неравенство
на разглежданата оптимизационна икономическа задача
(3)

dF
1 d 2F
( x*)∆x +
( x * +θ∆x)(∆x) 2 ≤ 0,
2
dx
2 dx

което се изпълнява за всеки произволно малък прираст ∆x. Ако ∆x е положителна величина и се разделят двете части на основното неравенство с ∆x, като
се направи и граничен преход при ∆x (което клони към нула), тогава се полуdF
чава, че
( x*) ≤ 0. Аналогично на това, но при отрицателно ∆x, се получава,
dx
dF
че
( x*) ≥ 0. По такъв начин, в качеството на необходимо условие от първи
dx
порядък, щото в точката x* да има локален икономически максимум, е в тази точка първата производна на целевата икономическа функция да е равна на
dF
нула, т.е.
( x*) = 0.
dx
Ако необходимото условие от първи порядък е изпълнено, тогава от основното неравенство следва, че
(4)

d 2F
( x * +θ∆x) ≤ 0,
dx 2

защото (∆x)2 е винаги положителна величина. Тъй като (4) е валидно за всички
∆x, а по предположение втората производна на целевата икономическа функция е непрекъсната, то от това следва, че необходимото условие от втори
порядък за това, щото в точката x* да има локален икономически максимум, е
в тази точка втората производна на целевата икономическа функция да е отриd 2F
цателна или да е равна на нула, т.е.
( x*) ≤ 0. Така че
dx 2
dF
d 2F
( x*) = 0 и
( x*) ≤ 0
dx
dx 2

са двете необходими условия за съществуването на локален максимум на целевата икономическа функция в точката x*. Достатъчни условия за наличието
в точката x* на строг локален икономически максимум
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------F ( x*) > F ( x * + ∆x)
са първата производна на целевата икономическа функция да е равна на нула,
а нейната втора производна да е строго по-малка от нула, т.е.
dF
d 2F
( x*) = 0 и
( x*) < 0.
dx
dx 2

Класическата икономическа задача на математическото програмиране при
липса на ограничителни условия, но когато n > 1, може да бъде изследвана по
описания по-горе начин. При тази задача се иска да се намери
max F ( x) =
x

max F ( x1 , x2 , ..., xn ) = F ( x1∗ , x2∗ , ..., xn∗ ).

x1 , x2 , ..., xn

Допускаме, че в точката x* съществува локалният икономически максимум
F ( x*) ≥ F ( x * + h ∆x),

(5)

което означава, че
F ( x1∗ , x2∗ , ..., xn∗ ) ≥ F ( x1∗ + h ∆x1 , x2∗ + h ∆x2 , ..., xn∗ + h ∆xn ),

където h е произволно малко положително число, ∆xi – произволно изменение
на xi, j = 1, 2, …, n, а ∆x = (∆x1, ∆x2, …, ∆xn)′ определя някакво направление в
евклидовото икономическо пространство En. Изразът F ( x * + h ∆x) може да се
разглежда като икономическа функция на h. Нейното разложение по формулата на Б. Тейлър в околността на точката h = 0 е равенството
(6)

∂F
1 2
∂2F
F ( x * + h ∆x) = F ( x*) + h
( x*)∆x + h (∆x)′ 2 ( x * +θh∆x)(∆x),
∂x
2
∂x

където 0 < θ < 1. Векторът

∂F
(x) в (6) е градиент на разглежданата икономи∂x

∂2F
ческа функция, а
( x) е икономическата матрица на О. Хесе, като
∂x 2
 ∂F

∂F
∂F
∂F
( x) = 
( x),
( x), ...,
( x)  ,
∂x
∂x2
∂xn
 ∂x1
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∂2F

( x),
( x),
2
∂x1∂x2
 ∂x1
 ∂2F
∂2F
∂2F
x
(
),
( x),

2
=
(
x
)
∂
x
∂
x
∂
x
 2 1
2
∂x 2
 −−−−
−−−−
 ∂2F
∂2F
( x),
( x),

∂
x
∂
x
∂
x
∂
x
n
2
 n 1

...,
...,
...,
...,


∂2F
( x) 
∂x1∂xn

2

∂ F
( x) 
∂x2 ∂xn
.
−−−− 

∂2F
x
(
)

∂xn2


Като се съпоставят изразите (5) и (6) се получава основното неравенство (при
повече от една инструментални икономически променливи и при отсъствие на
ограничителни условия)
(7)

∂F
1 2
∂2F
′
h
( x*)∆x + h (∆x)
( x * +θh∆x)(∆x) ≤ 0,
∂x
2
∂x 2

което трябва да се изпълнява за всички направления на ∆x и за всички малки
положителни числа h.
От основното неравенство (7) се извеждат необходимите условия за наличието на локален максимум на целевата икономическа функция. За да се изведе необходимото условие от първи порядък, двете части на (7) се разделят на h
и се прави граничен преход при h, което се стреми (клони) към нула. Тогава в
точката на локалния максимум градиентът на целевата функция е равен на ну∂F
левия вектор
( x*) = 0. Точката, в която всички частни производни от първи
∂x
порядък са равни на нула, е стационарната икономическа точка. Точката на
локалния икономически максимум (последният като икономически оптимум)
x* е винаги стационарна икономическа точка. От основното неравенство (7) се
получава и необходимото условие от втори порядък за локален максимум на
целевата икономическа функция. В точката на локалния максимум икономическата матрица на О. Хесе е отрицателно определена или е отрицателно полуопределена, т.е.
(∆x)′

∂2F
( x*)(∆x) ≤ 0
∂x 2

за всички ∆x. За да може строгият локален икономически максимум
F ( x*) > F ( x * + ∆x) да се достига в точката x*, е достатъчно, щото x* да е такава стационарна икономическа точка, в която матрицата на О. Хесе да е отрицателно определена, т.е. ако
52

224

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂F
∂2F
( x*) = 0 и (∆x)′ 2 ( x*)(∆x) < 0.
∂x
∂x

КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ* (classical economic problem of the optimal control) – икономическа задача на оптималното управление в динамичната оптималната икономическа система (в качеството й на управленска икономическа система), която
(задача) няма управленски икономически ограничения (областта на допустимото икономическо управление съвпада със съответното евклидово икономическо пространство) и двете гранични (началната и крайната) точки на траекторията на оптималната икономическа система са фиксирани, което означава, че тя се решава с методите на класическото вариационно смятане
(classical calculus of variations). Тя е приложение на класическата задача на
вариационното смятане (classical problem of variational calculus) в икономическа среда, представлява частен случай на общата икономическа задача на
оптималното управление и е вид задача на оптималното управление на Ж.
Лагранж. Формулировката на класическата икономическа задача на оптималното управление е следната: сред множеството от фазови икономически траектории да се избере такава икономическа функция на времето x(t), която максимизира интегралния целеви икономически функционал (последният като
функция от фазовата икономическа координата, от нейната производна и от
времето)
T

dx(t ) 

J = ∫ F  x(t ),
, t  dt
dt


t0

при спазване на ограниченията x(t0) = x0 и x(T) = xT, където функционалът J (x,
dx/dt, t)) е непрекъснато-диференцируема икономическа функция* (continuously-differentiable economic function), а t0, T, x0 и xT са фиксирани параметри.
Нека първата производна по отношение на времето dy(t)/dt = dy/dt на някаква
функция на времето y(t) = y се записва като y& (t ) = y& , за втората и третата производна – съответно изразите &y&(t ) = &y& и &y&&(t ) = &y&&. Тогава горният целеви икономически функционал приема вида
T

J = ∫ F ( x(t ), x& (t ), t ) dt.
t0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Като се използват термините на общата икономическа задача на оптималното
управление, се вижда, че класическата икономическа задача зависи от една фазова икономическа координата x(t) и от един управляващ икономически параdx(t )
метър u(t), който от своя страна се свежда до скоростта
на изменението
dt
на фазовата икономическа координата. Следователно уравнението на икономическото движение е
dx(t )
= u (t ), респ. x& (t ) = u (t ),
dt

като dx/dt замества u(t) в подинтегралната функция F (···), а управляващият
икономическа параметър може да приема всякакво значение, т.е. Gu = Er. Тук
икономическото управление u(t) трябва да отговаря на единствено условие – да
бъде непрекъсната по части икономическа функция на времето. Всяка икономическа траектория x(t) е допустима, ако удовлетворява (а) граничните икономически условия x(t0) = x0 и x(T) = xT и (б) условието за непрекъснатост, състоящо се в това, че x(t) е непрекъсната икономическа функция на времето, а
dx/dt е непрекъсната по части функция на времето. На фиг. 1 са демонстрирани
няколко алтернативни допустими икономически траектории x(t).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фазова координата
x
xT

x0

0

t0

T

t
Време

Фиг. 1. Алтернативни допустими икономически траектории в
класическата икономическа задача на оптималното управление

Класическата икономическа задача на оптималното управление се свежда
до избор на такава допустима икономическа траектория {x(t)}, която максимизира целевият икономически функционал. Тази задача може да се разглежда
като динамичен аналог на класическата икономическа задача на математическото програмиране. Замяната на u с dx/dt в класическата задача на оптималното управление е аналогична на извършваната в класическата задача на
математическото програмиране замяна на променливите в целевата икономическа функция след разрешаването на ограничителните равенства. Важно е обстоятелството, че в развитието на математическата теория на оптимизацията
както въвеждането на ограничителни неравенства в статичните задачи на математическото програмиране довежда до създаването на модерните методи на
линейното и нелинейното програмиране, така и изследването на ограничителните неравенства в динамичните оптимизационни задачи довежда до разработването на динамичното програмиране и на принципа на максимума, което
обогатява класическото вариационно смятане и го превръща в некласическо
(вж. икономическа задача на динамичното програмиране и икономическа задача с принцип на максимума).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Уравнението на Л. Ойлер при решаването на класическата икономическа задача на оптималното управление
Решаването на класическата икономическа задача на оптималното управление става чрез използване на известното уравнение на Л. Ойлер (Euler
equation) в класическото вариационно смятане (доказано от Е. Ойлер през 1744
г.). Неговото извеждане и прилагане тук е демонстрирано на примера на класическата икономическа задача на оптималното управление. Както се посочи,
търсеното решение на тази задача е допустимата икономическа траектория
{x(t)}, при което интегралният целеви икономически функционал приема максимално значение (е равен на икономическия максимум). Ако това решение
съществува, то трябва да задоволява няколко необходими условия за икономическа оптималност, които могат да бъдат интерпретирани като динамични аналози на необходимите условия за икономическа оптималност в класическата задача на математическото програмиране в икономиката. Едното
от тях е необходимото условие от първи порядък, което в класическата
статична задача на математическото програмиране приравнява към нула първата производна на инструменталната икономическа променлива. Такава роля
на необходимо условие от първи порядък в класическата вариационна задача
на динамичното оптимизиране се изпълнява от уравнението на Л. Ойлер.
1.1. Извеждане на уравнението на Л. Ойлер
Необходимите условия в класическата задача на математическото програмиране са получени посредством разглеждането на малки изменения на икономическото решение, което е точка в евклидовото икономическо пространство. Необходимите условия за решаването на класическата икономическа задача на оптималното управление могат да се получат чрез аналогичен метод,
като в малки граници се варира фазовата икономическа траектория, която е
решението на тази задача (т.е. като се разглеждат малки изменения посочената
траектория). Да се варира фазовата икономическа траектория, която е решение
на класическата задача на оптималното управление, означава да се разглежда
такава друга фазова икономическа траектория {z(t)}, която е близка до решението {x(t)}, т.е.
z(t) = x(t) + εη(t),

където η(t) е произволна икономическа функция с непрекъсната по части производна и където η(t0) = η(T) = 0. Последното означава, че фазовите икономически траектории {x(t)} и {z(t)} имат общо начало (обща начална точка) и общ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------край (обща крайна точка). Функцията z(t) разглеждаме като варираща икономическа функция, респ. като варираща икономическа траектория (variating
economic trajectory) {z(t)} (тя е вариация на икономическата траектория на решението {x(t)}). Вариращата икономическа функция {z(t)} удовлетворява както граничните условия на разглежданата задача, така и условията за непрекъснатост, така че тя също е допустима фазова икономическа траектория. Затова
има място и зависимостта
dz (t ) dx(t )
dη(t )
=
+ε
,
dt
dt
dt

респ. z&(t ) = x& (t ) + εη& (t ). Двете траектории {x(t)} и {z(t)} са показани на фиг. 2.
Параметърът ε измерва отклонението (разликата) на вариращата (проварираната) траектория {z(t)} от траекторията на решението {x(t)}, като
lim{z (t )} = {x(t )}.

ε →0

Фазова координата
x
xT
{z(t)}

x0
{x(t)}
0

t0

T

t
Време

Фиг. 2. Икономически траектория на решението и варираща
икономическа траектория в класическата задача на оптималното управление

Целевият икономически функционал J може да бъде разглеждан като
функция и на двете траектории {x(t)} и {z(t)}, т.е. като
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dx(t ) 

J ( x(t )) = ∫ F  x(t ),
, t  dt ,
dt


t0
T

dz (t ) 

J ( z (t )) = ∫ F  z (t ),
, t  dt ,
dt


t0

респ. като
T

J ( x(t )) = ∫ F ( x(t ), x& (t ), t ) dt ,
t0
T

J ( z (t )) = ∫ F ( z (t ), z&(t ), t ) dt.
t0

При зададено η(t) вариращата икономическа траектория z(t) = x(t) + εη(t) може
да се интерпретира като функция z(ε) от ε и следователно целевият икономически функционал J(z(t)) = J(z) също може да се разглежда като функция J(ε)
от ε, тъй като J(z) = J(z(ε)):
 x(t ) + εη (t ), 


J (ε ) = ∫ F  dx(t )
dη (t )  dt ,
+ε
, t

t0
dt
 dt

T

респ. –
 x(t ) + εη (t ), 
 dt.
J (ε ) = ∫ F 
&
&
x
(
t
)
+
ε
η
(
t
),
t


t0
T

Зависимостта между J(z(ε)) и J(ε) се експлицира чрез равенството между
техните първи производни по отношение на ε:
T

dJ ( z (ε ))
=∫
dε
t0

dz (ε ) 

dF  z (ε ),
,t 
dt

 dt =
dε

dz (ε) 
 
∂
F
z
(
ε
),
,t 

T 
dt

 . dz (ε) +
=∫
∂z (ε)
dε
t0 
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dz (ε)
∂F  z (ε),
,t  d
d

dt

.
dt  dt = dz (ε) = η(t ),
dt = dη(t ) =
+
dz (ε)
dε 
dε
dε
dt
∂

dt

T

=

∫
t0

dz (ε ) 
dz (ε ) 
 


∂F  z (ε ),
,t 
 ∂F  z (ε ), dt , t 

dt
 .η (t ) + + 
 . dη (t )  dt = dJ (ε ) .
 
dz (ε )
∂z (ε )
dt 
dε

∂


dt

Горното извеждане може да се представи и във вида:
dJ ( z (ε)) T dF ( z (ε), z& (ε), t )
=∫
dt =
dε
d
ε
t0
T

=

 ∂F ( z (ε ), z& (ε ), t ) dz (ε ) ∂F ( z (ε ), z& (ε ), t ) dz& (ε ) 
.
.
+
 dt =
&
(
ε
)
ε
(
ε
)
ε
∂
z
d
∂
z
d



∫
t0

=

T

=

∫
t0

dz (ε)
= η(t ),
dε
=
dz&(ε) dη(t )
=
= η& (t )
dε
dt

 ∂F ( z (ε ), z&(ε ), t )

∂F ( z (ε ), z& (ε ), t )
dJ (ε )
&
η
η
.
(
t
)
+
.
(
t
)
dt
=
.


∂z (ε )
∂z& (ε )
dε



Тъй като {x(t)} е решение на класическата икономическа задача на оптималното управление, то целевият икономически функционал J(ε) достига своя
максимум при ε (тогава {z(t)} = {x(t)}) и следователно икономическият максимум се достига при
dJ (ε) dJ (0)
=
= 0.
dε
dε

Тогава, като се имат предвид (а) горните изрази, които показват значението на
dJ (ε)
, (б) че при оптимално решение z(t)} = x(t) и че следователно
dε
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, респ. при z&(t ) = x& (t ),
=
dt
dt
следва, че за да бъде x(t) оптималната фазова икономическа траектория
x*(t), трябва:
T

dJ (0)
=∫
dε
t0

 dx 
 dx 
∂F  x, , t 
,t 
T ∂F  x,
 dt  .η dt +
 dt . dη dt =
∫
dx
∂x
dt
t0
∂
dt

T

=

∫

t0

 dx 
 dx 
∂F  x, , t 
∂F  x, , t 
T
 dt  .η dt + dη
 dt  =
∫
dx
∂x
t0
∂
dt

T

=

  dx 

 dx 
∂F  x, , t 
 ∂F  x, dt , t 

 .η +
 dt  . dη  dt =
 
dx
∂x
dt 

∂


dt

∫

t0

T

=

∫

t0

 dx 
∂F  x, , t 
 dt  .η dt +
∂x

T

t0

T

−∫
t0

 dx 
∂F  x, , t 
d
dt 
. 
η dt =
dx
dt
∂
dt

 dx 
∂F  x, , t 
 dt  η −
dx
∂
dt

[η (t 0 ) = η (T ) = 0] ⇒
T

⇒
t0
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 dt  η = 0
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∂
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T

=

∫

t0



 dx 
∂
F
x
,
,
t




 dt  − 

∂x



  dx  .η dt = 0.
 ∂F  x, , t  

d
−   dt  

dx
 dt 
∂



dt




Тъй като единият множител на подинтегралната функция в последния израз е
η, която е произволна величина, различна от нула, за да бъде този израз (както
и определеният интеграл като цяло) равен на нула, е необходимо другият множител също да е равен на нула. Следователно
 dx 
∂F  x, , t 
 dt  − d
∂x
dt

  dx  
 ∂F  x, , t  
  dt   = 0

dx

∂


dt



или още



∂F d ∂F 
 = 0.
− 
∂x dt  ∂ dx 


 dt 

Този израз е уравнението на Л. Ойлер.
Направеното по горе извеждане на уравнението на Л. Ойлер може (респективно) да се представи и така:
dJ (0) T  ∂F ( x, x&, t )
∂F ( x, x& , t ) dη 
=∫
.η +
.  dt =
&
dε
∂
x
∂
x
dt 

t0
T

=

∫
t0

T
T
T
∂F ( x, x&, t )
∂F ( x, x& , t ) dη
∂F ( x, x& , t )
∂F ( x, x&, t )
.η dt + ∫
.
dt = ∫
.η dt + ∫ dη
=
&
&
∂x
∂
x
dt
∂
x
∂
x
t0
t0
t0
T

=

∫

t0

T

T
∂F ( x, x& , t )
∂F ( x, x& , t )
d ∂F ( x, x& , t )
.η dt +
η−∫ .
η dt =
&
&
∂x
∂
x
dt
∂
x
t0
t0
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[η (t 0 ) = η (T ) = 0] ⇒
− 
T 
∂x
T
.η dt = 0.
=
=∫
∂F ( x, x& , t )
&
(
)
d
∂
F
x
,
x
,
t
η =0
⇒




t0 −


∂x&
t0
 dt 
∂x&

Така че уравнението на Л. Ойлер е
∂F ( x, x&, t ) d  ∂F ( x, x& , t ) 
− 
 = 0.
∂x
dt 
∂x&


или още
∂F d  ∂F 
− 
= 0
∂x dt  ∂x& 

за всички t (t0 ≤ t ≤ T). Друг начин на записване на уравнението на Л. Ойлер е
∂F
∂F
− Dt
= 0,
∂x
∂x&

респ. –
Dx F − Dt DDt x F = 0.

1.2. Алтернативен метод за извеждане на уравнението на Л. Ойлер
Уравнението на Л. Ойлер може да бъде изведено и чрез прилагането на
метода за апроксимацията на функция посредством разбиване на времевия интервал на краен брой промеждутъци (вж. апроксимация на икономическите
функции). Разделяме времевия интервал t0 ≤ t ≤ T на N промеждутъка, всеки с
еднаква дължина ∆. Тогава имат място зависимостите
J

N

N −1

=

∑ F ( x q , u q , t q ) ∆,

q =0

x q = x(tq ), t q = i0 + q∆,
x q − x q −1
u =
,
∆
q

където
lim J N = N , N∆ = (t1 − T ).

N → ∞,
∆→0
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∂J N
= 0.
∂x q

Преобразуваме този израз по следния начин:
∂J N
∂
= q
q
∂x
∂x

  q −1 x q − x q −1
 q x q +1 − x q

−1 



.∆ =
F
x
,
,
tq
+
F
x
,
,
tq
 


∆
∆



 

∂F
∂F 

−
q
 ∂F
 ∂F 1 ∂F ∂F 1 
∂u q −1 .∆ = 0.
=  q −1 . + q − q . .∆ =  q − ∂u

∆ ∂x
∆
∂u ∆ 
∂
x
 ∂u





Като преминаваме към граница при
N → ∞, ∆ → 0, x q → x и u q →

dx
,
dt

получаваме уравнението на Л. Ойлер



∂F d ∂F 
 = 0.
− 
∂x dt  ∂ dx 


 dt 

1.3. Уравнението на Л. Ойлер като диференциално уравнение от втори род
Като се разкрие пълната производна от
функция от x,

∂F
по t, която е икономическа
∂x&

dx
и t, уравнението на Л. Ойлер може да се запише във вида
dt






 2
 2 



2
2
∂F 
 ∂ F  d x  ∂ F  dx  ∂ F
+
+
−
= 0,
2 
2





dx
dx
∂
dt
x




dt
 ∂  dx  
 ∂x ∂  dt  
 ∂t ∂  dt 



 




dt
   

респ. във вида

63

235

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ∂ 2 F  d 2 x  ∂ 2 F  dx  ∂ 2 F ∂F 
 2  2 + 
 + 
 = 0,
−
&
&
∂
∂
∂
∂
x
∂
x
dt
t
x
x
&
 ∂x  dt





който показва, че то е обикновено диференциално уравнение от втори ред. Граничните условия, които съответствуват на това уравнение, са същите, както и в
изходната класическа икономическа задача на оптималното управление, а
именно, че x(t0) = x0 и x(T) = xT. Всяка икономическа траектория, която удовлетворява уравнението на Л. Ойлер при всички t (t0 ≤ t ≤ T) и при граничните
условия x(t0) = x0 и x(T) = xT, е икономическа екстремала, т.е. е оптимална
икономическа траектория x*(t) [като тя е гладко икономическо решение*
(smooth economic solution) на разглежданата задача (вж. гладка икономическа
функция)]. Ако класическата икономическа задача на оптималното управление
има решение, то обезателно е икономическа екстремала. Икономическият оптимум (в случая – икономическият максимум) при тази задача е оптималното
значение J* на нейния изходен целеви икономически функционал. То се получава при x*(t) и dx*(t)/dt, т.е.
T

T

dx(t ) 
dx * (t ) 


J * = max ∫ F  x(t ),
, t  dt = ∫ F  x * (t ),
, t  dt.
x (t )
dt
dt




t0
t0

Забелязваме важното обстоятелство, че икономическият максимум (при
една икономическа координата x) е равен на размера на площта, маркирана
между икономическата екстремала x*(t) и абсцисната ос на времето, както това
е показано на фиг. 3.
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x
x*(t)
xT

J*
x0

0

t0

T

t
Време

Фиг. 3. Икономическа екстремала и икономически максимум в
класическата икономическа задача на оптималното управление

1.4. Частни случаи на уравнението на Л. Ойлер
В общия случай подинтегралната функция
dx(t ) 

F  x(t ),
,t 
dt



на целевия икономически функционал зависи от три променливи – фазовата
dx
икономическа траектория x(t), нейната първа производна към времето
и
dt
времето t. Ако подинтегралната функция F(···) не зависи явно от някоя от тези
три променливи, тогава се реализират частни случаи на уравнението на Л.
Ойлер.
dx
Първо, в случай че F(···) не зависи явно от скоростта
на изменението
dt
на фазовата икономическа променлива, тогава уравнението на Л. Ойлер прие∂F
ма вида
= 0. Това условие съвпада по форма с необходимото условие за
∂x
екстремум в класическата икономическа задача на математическото програмиране при липса на икономически ограничения. Такава динамична задача е
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икономически променливи в задача с безкраен брой променливи.
Второ, ако подинтегралната функция F(···) не зависи явно от фазовата
икономическа променлива x(t), тогава уравнението на Л. Ойлер приема вида



d ∂F 

 = 0.
dt  ∂ dx 


 dt 
∂F
= const.
∂x&
Трето, в случай че подинтегралната функция F(···) не зависи явно от времето t, тогава уравнението на Л. Ойлер може да се представи като

Чрез непосредствено интегриране тук се получава, че




d
∂F dx  ∂F
F −
. −
= 0.
dx dt  ∂t
dt 
∂


dt



От този израз следва, че
F−

∂F dx
. = const.
dx dt
∂
dt

2. Други необходими условия за оптималност в класическата икономическа задача
Освен условието от първи порядък (уравнението на Л. Ойлер), има и други необходими условия, на които трябва да отговаря решението на класическата икономическа задача на оптималното управление. Такива са условието на
А. Лежандър, условието на К. Вайерщрасс и условията на К. Вайерщрасс и
Ердман.
2.1. Необходимо условие за оптималност на А. Лежандър
Необходимото условие от втори порядък за оптималност в класическата
икономическа задача на управлението е условието на А. Лежандър (Legandre
condition). Според него решението на задачата за оптималното икономическо
управление трябва да удовлетворява неравенството
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 dx 
∂ 
 ∂t 

2

=

∂2F
≤0
∂x& 2

при всички t (t0 ≤ t ≤ T). То е следствие от условието от втори порядък
∂2F
(0) ≤ 0
∂ε 2

за съществуването на максимум на икономическия функционал J(ε) в приведения по-горе израз
dx(t ) 

+
 x(t ) + εη (t ),
dt

 dt
J (ε ) = ∫ F


dη (t )
t0
η& (t ), t 
 +ε
dt


T

при ε = 0 (положение, което може да се докаже чрез вариране на фазовата траектория на решението на икономическата задача).
2.2. Необходимо условие за оптималност на К. Ваерщрас
Според условието на К. Вайерщрас (Weierstrass condition), ако {x(t)} е
фазова икономическа траектория на решението на класическата икономическа
задача, а {z(t)} е всяка друга допустима фазова икономическа траектория, тогава E ( x, x& , t , z& ) ≤ 0, където E ( x, x& , t , z& ) е икономическа функция на К. Ваерщрас* (Weierstrass economic function), определена по следния начин:
 dx 
∂F  x, , t 
 dx dz 
 dz 
 dx 
 dt   dz − dx  .
E  x, , , t  = F  x, , t  − F  x, , t ,  −


∂x&
 dt dt 
 dt 
 dt 
 dt dt 

Условието на К. Вайерщрас е динамичен аналог на условието за вдлъбнатост
на целевата икономическа функция в статическата задача на математическото
програмиране. То е изпълнено тогава, когато целевият икономически функциdx
онал F ( x, , t ) е вдлъбната функция по отношение на управляващия иконоdt
dx
мически параметър
.
dt
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Условията на К. Вайерщрасс и Г. Ердман (Weierstrass–Erdmann
conditions) се отнасят за точките на пречупване (breaking /refraction/ points)
[наричани още ъглови точки (corners)] в допустимите фазови икономически
траектории. Известно е, че фазовата икономическа траектория е непрекъсната,
 dx(t ) 
но пък траекторията на икономическото управление 
 е непрекъсната по
 dt 
части икономическа функция. Тази функция може да е съставена от части от
непрекъснати криви, които да се съединяват в точки на пречупване. В тези
dx(t )
точки на пречупване е възможно
да е разривна икономическа функция.
dt
Според условието на К. Вайерщрасс и Г. Ердман, за да бъде решението на
икономическата задача на управлението оптимална, е необходимо икономическите функции
∂F
,
dx
∂
dt

F−

∂F dx
. ,
dx dt
∂
dt

да бъдат непрекъснати в точките на пречупване на траекторията на икономи dx(t ) 
ческото управление 
. Да приемем, че при t = ξ в управленската иконо dt 
dx(t )
мическа траектория
има точка на пречупване. Тогава според условието
dt
на К. Вайерщрас и Ердман е необходимо




 ∂F 
 ∂F 
 dx  =  dx  ,
∂ 
∂ 
 dt  ξ−  dt  ξ+







∂F dx
∂F dx 
F
−
.
=
F
−
.
,


dx dt 
dx dt 




∂
∂
dt
dt

ξ − 
ξ +

където
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 ∂F 
 ∂F 
 dx  = lim
 dx ,
t →ξ
∂ 

t <ξ  ∂
 dt  ξ−
 dt 





 ∂F 
 ∂F 
 dx  = lim
 dx ,
t →ξ
∂ 

t >ξ ∂
 dt  ξ+
 dt 

и където ξ – и ξ + означават границите в точката ξ съответно отляво и отдясно.
Вж.: разширени класически икономически задачи на оптималното управление, класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от една фазова променлива, класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен край, класически икономически задачи на оптималното управление с частни случаи на траекторни ограничения (изопометрична икономическа задача на оптималното управление, класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни равенства и класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства), едномерна вариационна икономическа
1
задача; многомерна вариационна икономическа задача.
1

Относно класическото вариационно смятане и неговото приложение в икономиката
вж.: Bliss, G. A. Lectures on the Calculus of Variations. University of Chicago Press,
Chicago, 1946; Gelfand, I. M., Fomin, S. V. Calculus of Variations. Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, N.J., 1963; Dreyfus, S. E. Dynamic Programming and the Calculus of
Variations. Academic Press, Inc., New York, 1965; Hestenes, M. R. Calculus of Variations
and Optimal Control Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1966; Моисеев, Н. Н.
Численные методы в теории оптимальных систем. М., 1971; Моисеев, Н. Н. Элементы теории оптимальных систем. Издательство “Наука”, М., 1975; Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическия теория. Издательство “Прогресс”, М., 1975; Веселинов, В. Математическа икономика. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1982; Миркович, К. Математически методи и модели в политическата икономия. Издание на Висшия икономически институт “Карл Маркс”, С.,
1989; Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Университетско издателство “Стопанство”, С., 1991.

КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ* (classical economic problem of the optimal control) (ки) – във:
класическа икономическа задача на оптималното управление;
класическа икономическа задача на оптималното управление с повече от
една фазова променлива;
класическа икономическа задача на оптималното управление с подвижен
край;
класическа икономическа задача на оптималното управление с траекторни ограничителни неравенства;
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класическа многопараметрична икономическа задача на оптималното
управление (същото като класическа икономическа задача на оптималното
управление с повече от една фазова променлива);
разширени класически икономически задачи на оптималното управление.
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФАЗОВА ПРОМЕНЛИВА* (classical
economic problem of the optimal control with many phasic variables), класическа
многопараметрична икономическа задача на оптималното управление, –
разширена класическа икономическа задача на оптималното управление в динамична оптимална икономическа система, която съдържа n фазови променливи (n ≥ 1). Формулира се по следния начин: сред множеството от фазови
икономически траектории да се избере такава икономическа вектор-функция
на времето x(t), която максимизира интегралния целеви икономически функционал
T

dx(t ) 

J = ∫ F  x(t ),
, t  dt
dt

t0 

при спазване на ограниченията x(t0) = x0 и x(T) = xT, където J е непрекъснатодиференцируема икономическа функция* (continuously-differentiable ecodx(t )
nomic function), а t0, T, x0 и xT са фиксирани параметри. Тук x(t) и
са икоdt
номическите вектор-стълбове на времето
x(t ) = ( x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ))',
dx(t )
=
dt
dx (t ) 
 dx (t ) dx (t )
=  1 , 2 , ..., n '.
dt
dt 
 dt

С x(t0) е означен вектор-стълбът x(t) при t = t0, а с x(T) –вектор-стълбът x(t) при
t = T. С x0 и xT са означени вектор-стълбовете
x0 = ( x10 , x20 , ..., xn 0 )' ,
xT = ( x1T , x2T , ..., xnT )'.
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класическата икономическа задача на оптималното управление са следните.
Първо, уравненията на Л. Ойлер са


∂F d  ∂F 
 = 0,
− 
∂x dt  ∂ dx 


 dt 

където
∂F  ∂F ∂F
∂F 
,
= 
,
, ...,
∂x  ∂x1 ∂x2
∂xn 

∂F  ∂F
∂F
∂F
=
,
, ...,
dx  dx1 dx2
dx
∂
∂
∂ n
∂
dt  dt
dt
dt



,










  








d ∂F
d ∂F
d ∂F
d ∂F  

, ..., 
, 

= 
dt  ∂ dx   dt  ∂ dx1  dt  ∂ dx2 
dt  dxn  






∂

 dt    dt 
 dt 
 dt  

са икономически вектори. Така че има n уравнения на Л. Ойлер:


∂F d  ∂F
−
∂x j dt  dx j
∂
 dt



 = 0, j = 1, 2, ..., n.




∂2F
Второ, според условието на А. Лежандър матрицата
е отрицателно
∂x& 2
определена или отрицателно полуопределена, т.е.
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∂2F

,
,
2
∂x&1 ∂x& 2
 ∂x&1
 ∂2F
∂2F
∂2F
∂2F
,
,

2
=
=
&
&
∂
x
∂
x
&
∂
x
2
 2 1
2
∂x& 2
 dx 

−
−
−
−
∂ 
2
2
 ∂ F
 dt 
∂ F
,
,

&
&
&
&
∂
x
∂
x
∂
x
∂
x
n
2
 n 1

...,
...,
...,
...,

∂2F 

∂x&1 ∂x& n 
∂2F 

∂x& 2 ∂x& n  ≤ 0.
−− 
∂2F 
, 
∂x& n2 

Трето, условията на К. Вайерщрас са
E ( x, x& , t , z& ) = F ( x, z&, t ) − F ( x, x& , t ) −

∂F ( x, x& , t )
( z& − x& ),
∂x&

∂F
, z&(t ) и x& (t ) са съответни вектор-стълбове.
∂x
Четвърто, според условията на К. Вайерщрасс и Г. Ердман функциите
∂F
∂F
∂F
и F−
x& са непрекъснати в точката на пречупването, където F −
x& е
∂x&
∂x&
∂x&
векторът

където E ( x, x& , t , z& ),

∂F
∂F


x&1 , F −
x& 2 , 
F −
∂x&1
∂x& 2
∂F
.
F−
x& = 


∂F
∂x&
..., F −
x& n


∂x& n


(Относно значенията на използваните символи вж. икономическа задача на
оптималното управление и класическа икономическа задача на оптималното
управление.)

КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДВИЖЕН КРАЙ* (classical economic problem of the
optimal control with mobile finish) – разширена класически икономически задачи
на оптималното управление без фиксиран край в динамична оптимална икономическа система. При нея крайната точка лежи в някаква крайна повърхнина ΩT, така че условието ( x(T ), T ) ∈ ΩT определя крайният момент от времето
T и крайното състояние x(T) на системата. Приемаме, че крайната повърхнина
ΩT е зададена с помощта на условията ΩT (x(t), t) = 0 при t = T, където ΩT (x(t), t)
е икономическа вектор-функция от фазовите икономически координати x(t) и
времето t. Необходимите условия за икономическа оптималност на решението
72
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на тази задача на икономическото управление с подвижен край могат да се получат, като се използват малки изменения на това решение. За улеснение ще
предположим, че това е задача с една фазова координата и че функцията е
{x(t)} е фазовата икономическа траектория, която е решение на задачата. С
{z(t)} се означава вариращата по отношение на {x(t)} допустима фазова икономическа траектория [която е вариация на икономическото решение
(variation of economic solution)]. Ето защо z(t) = x(t) + εη(t), където η(t) е произволна икономическа функция с непрекъсната по части производна, а ε измерва
отклонението (разликата) на вариращата (проварираната) траектория {z(t)} от
траекторията на решението {x(t)}. Траекторията на икономическото решение
x(t) достига крайната повърхност ΩT в момента T, т.е. ΩT (x(t), t) = 0 при t = T, а
проварираната траектория на икономическото решение z(t) достига крайната
повърхност ΩT в момента T(ε) т.е. ΩT (x(t), t) = 0 при t = T(ε). Това е илюстрирано на фиг. 1.

Фазова координата
x
{x(t)}

ΩT

{z(t)}

x0

0

t0

T

T(ε)
t
Време

Фиг. 1. Икономическа траектория на решението и варираща
икономическа траектория в задача на оптималното управление
с подвижен край

Значението на целевия икономически функционал J(ε) на вариращата траектория {z(t)} е икономическа функция от ε, т.е.
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∫

J (ε ) =

t0

 x(t ) + εη (t ), 


F  dx(t )
dη (t )  dt ,
+ε
, t

dt
 dt


респ. –
T (ε )

J (ε ) =

∫
t0

 x(t ) + εη (t ), 
 dt.
F 
 x& (t ) + εη& (t ), t 

Тъй като J(ε) достига икономическия максимум при ε = 0, което съответствува
на решението {x(t)}, то
dJ (ε )
(0) = F
dε

dT (ε )
dε
T (ε )

T

∂F 
 ∂F
+∫ η+
η&  dt = 0.
&
∂
∂
x
x


ε =0
t0

След като този израз се интегрира по части, се получава, че
dT (ε )
F
dε
T (ε )

ε =0

∂F
+
∂x&

T

 ∂F

d  ∂F 

η (T (ε )) + ∫  −  η dt = 0.
dt  ∂x& 
T (ε )
t 0  ∂x

В разглеждания случай уравнението на Л. Ойлер също е валидно, т.е.
∂F d  ∂F 
− 
 = 0.
∂x dt  ∂x& 

Така че
F

dT (ε )
dε
T (ε )

+
ε =0

∂F
∂x&

η (T (ε )) = 0.
T (ε )

Изразът за производната dT(ε)/dε може да бъде намерен, като съотношението
ΩT ( x(T (ε)) + εη (T (ε)),T (ε)) = 0.

се диференцира по отношение на ε. Резултатът от диференцирането е
 dx dT (ε )

.
+ η (T (ε )) + 

∂Ω T  dT (ε ) dε
 + ∂Ω T . dT (ε ) = 0.
 ∂t
dη dT (ε )
∂x 
dε
.
ε


dT (ε ) dε



След извършване на граничен преход при ε → 0, се получава изразът
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∂ΩT  dx dT
 ∂Ω T dT
+ η(T )  +
.
= 0.
 .
∂x  dT dε
∂t dε


Съпоставянето на този израз с изведената преди това зависимост
F

dT (ε )
dε
T (ε )

+
ε =0

∂F
∂x&

η (T (ε )) = 0
T (ε )

предоставя възможност да се изведе условието за икономическа трансверсалност
∂F

 F − ∂x&

 ∂ΩT  ∂F  ∂Ω T
x& 
− 
= 0.
 T ∂x
 ∂x&  T ∂t

Тъй като
∂ΩT
∂x

∂Ω
 dx 
=− T ,
 
∂t
 dt T (••) = 0

то условието за икономическа трансверсалност може да се представи в
следния вид:
∂F

−
F

∂x&


 ∂F   dx 
= 0.
x&  +    
&
∂
x
dt
 T   T  T (••) = 0

В общия случай, когато разглежданата икономическа задача е с много фазови
координати (налице е вектор на фазовите икономически координати x), тогава
условието за икономическа трансверсалност има същия вид, но с тази разлика,
че съответните икономически скалари са заменени с икономически вектори.
(Относно значенията на използваните символи вж. икономическа задача на
оптималното управление и класическа икономическа задача на оптималното
управление.)
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ С ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ НЕРАВЕНСТВА*
(classical economic problem of the optimal control with trajectory constraints
/boudaries, limitations/ inequality) – разширена класически икономически задачи
на оптималното управление в динамична оптимална икономическа система,
която има следния вид:
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max J = ∫ F ( x(t ), x& (t ), t ) dt ,
{ x ( t )}

t0

x(t0) = x0, x(T) = xT,
g ( x(t ), x& (t ), t ) ≤ b,

където g (···) е някакъв вектор-стълб при траекторните ограничителни неравенства, съставен от r икономически функции от фазовите икономически координати (параметри). Построяваме икономическата функция на Ж. Лагранж
L ( x, x& , t , y ) = F ( x, x&, t ) + y[b − g ( x, x& , t )].

Тогава решението на разглежданата икономическа задача трябва да удовлетворява условията
∂L d  ∂L 
−   = 0,
∂x dt  ∂x& 
g ( x(t ), x& (t ), t ) ≤ b,
y ≥ 0,
y[b − g ( x, x&, t )] = 0,

където първата група условия са уравненията Л. Ойлер, а останалите представляват условията на Х. Кун и А. Такер. От условията на Х. Кун и А. Такер
произтичат условията за допълнителната нестрогост, които се състоят в това,
че всеки икономически множител на Ж. Лагранж е равен на нула, ако съответното икономическо ограничение се изпълнява като строго неравенство, и че
всяко икономическо ограничение се изпълнява като равенство, ако съответният икономически множител на Ж. Лагранж е положителен. (Относно значенията на използваните символи вж. икономическа задача на оптималното управление и класическа икономическа задача на оптималното управление.)
КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С ТРАЕКТОРНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ РАВЕНСТВА* (classical economic problem of the optimal control with trajectory constraints /boudaries,
limitations/ equality) – разширена класически икономически задачи на оптималното управление в динамична оптимална икономическа система, която има
следния вид:
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max J = ∫ F ( x(t ), x& (t ), t ) dt ,
{ x ( t )}

t0

x(t0) = x0, x(T) = xT,
g ( x(t ), x& (t ), t ) = b,

където g (···) е някакъв вектор-стълб при траекторните ограничителни равенства, съставен от r икономически функции от фазовите икономически координати (параметри), скоростите на тяхното изменение и времето, а b е зададен
икономически вектор-стълб. Предполага се, че n > r, където разликата n – r е
броят на степените на свобода на разглежданата икономическа задача. Предполага се също, че рангът на икономическата матрица на К. Джакоби
∂g1
 ∂g1
,
,

&
&
∂
x
∂
x
1
2

∂g 2
 ∂g 2
,
,
∂g 
= ∂x&1
∂x&2
∂x& 
− − − − − − − −
∂g r
 ∂g r ,
,
 ∂x&
∂x&2

1

∂g1 

∂x&n 
∂g 2 
...,
∂x&n 

..., − − − − 
∂g r 
...,
∂x&n 
...,

е равен на броя на нейните редове във всички точки на фазовата икономическа траектория на решението на икономическата задача. Тези предположения
са аналогични на съответните предположения в класическите икономически
задачи на математическото програмиране. Икономическата задача с траекторни ограничителни равенства се решава с помощта на r икономически множители на Ж. Лагранж y = (y1, y2. …, yr). Чрез тях се изгражда икономическият лагранжиан
L ( x, x& , t , y ) = F ( x, x&, t ) + y[b − g ( x, x&, t )].

Тогава за решаването на икономическата задача на оптималното управление с
траекторни ограничителни равенства е необходимо да се изберат такива {x(t)},
които максимизират целевия икономическия функционал
T

J ′ = ∫ L( x, x& , t , y ) dt ,
t0
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и такива y, които минимизират функционала J′. От това следва, че решението
на разглежданата икономическа задача може да се намери, като се решат
уравненията на Л. Ойлер по отношение на икономическия лагранжиян
∂L d  ∂L 
−   = 0.
∂x dt  ∂x& 
(Относно значенията на използваните символи вж. икономическа задача на
оптималното управление и класическа икономическа задача на оптималното
управление.)

КЛАСИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ (classical economic theory),
класически икономикс, класическа икономика, икономически класицизъм, класическа политическа икономия, – школа на икономическата мисъл,
в основата на която стоят разработките на Адам Смит, Дейвид Рикардо, Джон
Стюарт Мил и на други видни нейни представители и която доминира до началото на 70-те години на XIX-ия век, когато се утвърждава маржинализма на
субективната политическа икономия. Според класиците основен въпрос на
икономиката (и на икономическата теория) е въпросът за производството и
разпрделението на икономическото богатство между земевладелците, работниците и капиталистите. Чрез механизмите на пазарната система може да се
получи съгласуване на интересите на работниците и капиталистите, така че да
се постигне икономическо благоденствие. Те са привърженици на свободната
конкуренция и свободната търговия [вж. съвършена конкуренция (в микр.)]
между страните. Класиците отричат, че безработицата (в макр.) възниква в
резултат на недостатъчното агрегатно търсене, като смятат, че пазарните лостове поддържат равновесието между агрегатното продуктово търсене (в
макр.) и агрегатното продуктово предлагане (в макр.). Според тях намаляването на стопанската активност предизвиква спадане на лихвените проценти (в
макр.) под натиска на растящите спестявания (в макр.), което стимулира бизнеса да взема заеми и да инвестира, както и спадане на работните заплати (в
макр.) под натиска на растящата безработица (в макр.), което пък стимулира
предприемачите да наемат повече работници. Класическата школа създава и
разработва трудовата теория за стойността, според която величината на
стойността на стоката се определя от количеството труд (измерван с работно
време), вложен за нейното производство. Вж. класически модел на общото
микроикономическо пазарно равновесие, класическо пазарно равновесие, кла-
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сически модел на Л. Валрас на общото микроикономическо пазарно равновесие.
КЛАСИЧЕСКА КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (classical quantity theory of money) (в макр.) – класическа икономическа теория теория за количеството на търсените пари, разработена от класиците икономисти (както в
т.ч. и от по-ново време). Взема под внимание само трансакционното търсене
на пари (в макр.), като нейните главни положения са изразени чрез т.нар. уравнение на количествената теория за парите (в макр.). В основата й стои икономическата дихотомия.
КЛАСИЧЕСКА КРИВА НА АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (classical curve of the aggregate product supply) (в макр.) – икономическа
крива линия с нулева еластичност към средното абсолютно равнище на цените
(в макр.) [към дефлатора (в макр.)]. Представлява права икономическа линия
на ефективното продуктовопазарно равновесие (в макр.), тъждествена с граница на потенциалния икономически продукт (в макр.) [в частност с границата
на реалния потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.)]. Това се дължи
на абсолютната гъвкавост на цените и работните заплати в класическата икономическа теория.
КЛАСИЧЕСКА МНОГОПАРАМЕТРИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА
НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ* (classical multiparametric economic
problem of the optimal control) – същото като класическа икономическа задача
на оптималното управление с повече от една фазова променлива.
КЛАСИЧЕСКА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ (classical political economy)
– същото като класическа икономическа теория.
КЛАСИЧЕСКА СВОБОДНА ЗОНА (classic free area) (ки) – във:
класическа свободна икономическа зона (в межд.).
КЛАСИЧЕСКА СВОБОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (classic free economic area) (в межд.) – форма на свободна икономическа зона (в межд.), при
която фирмите могат да складират, пакетират и прехвърлят стоки, които са освободени от мита, данъци и такси.
КЛАСИЧЕСКА ТЕОРИЯ (classical economic theory) (ки) – във:
класическа икономическа теория;
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класическа теория за сравнителните предимства (в межд.);
класически теории на международната търговия (в межд.).
КЛАСИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА ЛИХВАТА (classical theory of money) (в макр.)
– според традиционната класическа политическа икономия (според класическата икономическа теория) лихвеният процент (в макр.) представлява нормата на възвръщаемостта на капитала. В по-късното си развитие класическата
теория разглежда лихвения процент като взаимообвързан с пределната възвръщаемост на инвестициите (в макр.), но изравняващ търсенето и предлагането на капиталовия пазар (в макр.) [търсенето на инвестиции (в макр.) и
предлагането на спестявания (в макр.)]. При това изравняване е необходимо
икономическите агенти (икономическите единици) да имат готовност към
спестяване, което се определя от пределната норма на времевото предпочитание, изследвана от лихвената теория за времевото предпочитание (в макр.).
КЛАСИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (classical theory of money) (ки) – във:
класическа количествена теория за парите (в макр.).
КЛАСИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА
(classical comparative-advantage theory) (в межд.) – разработвана от класическия
икономикс теория за сравнителните предимства (в межд.), която си служи с
постоянни алтернативни разходи (в межд.).
КЛАСИЧЕСКИ ЕФЕКТ (classical effect) (в макр.) – същото като кеймбриджски ефект (в макр.).
КЛАСИЧЕСКА ШКОЛА (classical school) – същото като школа на класическа икономическа теория.
КЛАСИЧЕСКИ ИКОНОМИКС (classical economics) – възниква в средата на
XVIII-тия век в Англия. Според него богатството на нацията се създава в производството и преди всичко в промишлеността, за разлика от физиократите,
които смятат земеделието за единствен източник на богатството, и от меркантилистите, които търсят произхода на богатството в търговията. Поддържа
идеята за свободна конкуренция, която е фактор за постигането на пазарно
равновесие. Същото е като класическа икономическа теория.
КЛАСИЧЕСКИ ИКОНОМИКС (classical economics) (ки) – във:
класически икономикс (същото като класическа икономическа теория);
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нов класически икономикс (в макр.) (същото като нова класическа икономика).
КЛАСИЧЕСКИ КАПИТАЛОВ ПАЗАР (classical capital market) (в макр.) –
капиталов пазар (в макр.), на който според класическата икономическа теория (според класическия икономикс) се постига автоматично изравняване между агрегатното търсене на капитал [на инвестициите (в макр.)] и агрегатното
предлагане на капитал [на спестяванията (в макр.)] благодарение на силната
(според тази теория) гъвкавост (силната подвижност) на лихвения процент (в
макр.) в условията на свободна конкуренция (в микр.) [последното същото като
перфектна конкуренция (в микр.)].
КЛАСИЧЕСКИ ТЕОРИИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ (classical international trade theories) (в межд.) – теории на международната търговия (в межд.), разработени в рамките на класическия икономикс. Към тях се
числят теорията за абсолютните предимства (в межд.) и теорията за сравнителните предимства (в межд.). Представляват елементи на класическата
икономическа теория.
КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ВАЛРАС, Л., НА ОБЩОТО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (Walras classical model of the
general microeconomic market equilibrium) – разработена от Леон Валрас през
ХІХ-ия век система от уравнения на зависимостите на общото пазарно равновесие в микроикономиката (на общото микроикономическо пазарно равновесие) съобразно с принципите на класическата икономическа теория; един от
основополагащите модели на класическото пазарно равновесие (обикновено
наричани модели на общото икономическо равновесие) (вж. и икономическо
равновесие и пазарно равновесие). Обединява в единна система схващанията
на Л. Валрас за размяната и производството като една от експликациите на
класическата икономческа теория (classical economic theory).
Размяната в теорията на Леон Валрас за общото микроикономическо
пазарно равновесие
Да се запознаем най-напред със зависимостите от теорията на Л. Валрас
за размяната (за търсенето и предлагането). Той въвежда следната символика
(при наличието на две стоки):
Va е разменната ценност на стоката a;
Vb – разменната ценност на стоката b;
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Pb – ценността (цената) на стоката b, изразена чрез ценността (чрез цената) на стоката a, приета за единица (Pb = Vb : Va);
Da – обемът на търсенето на стоката a, Db – обемът на търсенето на стоката b;
Oa – обемът на предлагането на стоката a;
Ob – обемът на предлагането на стоката b;
Л. Валрас смята, че ценностната величина на търсенето на определен стопански субект (по същество – в условията на простото стоково производство)
трябва да се равнява на ценностната величина на неговото предлагане. Следователно:

(1)

Ob = Da Pa ,
O = D P ,
 a
b b

 Db = Oa Pa ,
 Da = Ob Pb .

Тези формули установяват основните съотношения между търсенето и предлагането и са залегнали в цялото изследване на Л. Валрас. Тук търсенето се разглежда като функция на цената, представена като съотношение между разменните стойности, а предлагането от своя страна зависи от търсенето и цената.
Тъй като
Da = Fa(Pa),
Db = Fb(Pb),

и като се имат предвид условията (1) се оказва, че
Oa = Fb(Pb)Pb,
Ob = Fa(Pa)Pa.

Като се вземе под внимание условието PaPb = 1, Л. Валрас извежда функциите на зависимостите на предлагането на стоката от нейната цена:

(2)


 1  1
Oa = Fb   . ,

 Pa  Pa

O = F  1  . 1 .
a

 b
 Pb  Pb
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При безкрайно голяма цена на стоката a, изразена чрез ценността на стоката b,
предлагането на стоката a е нулево. То расте със спадането на цената, достига
определен максимум, след което започва да клони към нула. Именно въз основа на тези формули Л. Валрас определя цената. Според него за това е достатъчно да се знаят функциите на търсенето в зависимост от цените на две различни стоки на двама субекти. Върху тази основа се построяват съответните
криви на предлагането, а пресичането им с кривите на търсенето ще определи
1
цените. Алгебрически търсенето на стоката a е равно на нейното предлагане :
1

(3)

Walras, L. Elements d'economie politique pure ou theorie de la richesse sociale. Paris,
1926, p. 62.

Fa(Pa) = Fb(Pb)Pb.

Предлагането на стоката b е равно на нейното търсене:
Fa(Pa)Pa = Fb(Pb).

Уравненията на предлагането се извеждат чрез изразите (2). Тогава
 1  1
Fa ( Pb ) = Fb   . ,
 Pa  Pa
1 1
Fb ( Pa ) = Fa   . .
 Pb  Pb

След като се вземе под внимание условието PaPb = 1, цените Pa и Pb могат
да се определят чрез решаване на системата от уравнения (2) и (3). Кривите на
предлагането на Л. Валрас имат един съществен недостатък: наличието на
равностойност между търсенето и предлагането за всеки стопански субект поотделно. Появяването на парите обаче означава вече разрив между двата акта
(покупката и продажбата) за един и същ стопански субект. Изменението на
предлагането се възприема като изменение на разпределението на съществуващите блага между дадени лица. Този недостатък е свързан с икономическата
дихотомия (вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие) на общото пазарно равновесие и по-късно се преодолява в кейнсианската теория.
Интересен в това отношение е коментарът, който руският историк на икономическата мисъл И. Г. Блюмин прави на подхода на Л. Валрас, заложен в
посочените уравнения. Той пише: “Икономическият смисъл на тези уравнения
се състои в това, че при даден характер на кривата на търсенето на всяка цена
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съответствува строго определена величина на търсенето. По величината на
търсенето може да се определи величината на предлагането. Следователно, на
всяка цена съответствува определена величина на предлагането. Величините
на търсенето и предлагането могат да приемат всевъзможни значения, но съществува само една цена, за която величините на търсенето и предлагането са
равни ... Приведените уравнения изразяват само това положение, че цената се
определя от пресичането на търсенето и предлагането. Своебразието на Валрас
се състои само в това, че той а) се опитва да изведе кривите на предлагането от
кривите на търсенето и б) разглежда кривите на предлагането не като непрекъснато нарастващи, а като първоначално нарастващи, а после като снижаващи се ... Най-голям интерес представлява първото положение. То се свежда до
признаване примата на търсенето ... Работата се състои в това, че в условията
на простия стокообмен величината на търсенето и величината на предлагането
се установяват едновременно. В условията на паричното обръщение (С – П –
С) величината на търсенето се установява ... независимо от кривата на предла1
гането. В условията на простото стокообръщение такава независимост няма.”
1

Блюмин, И. Г. Критика буржоазной политической экономии. Том I. Издательство
АН СССР, М., 1962, с. 705.

Производството в теорията на Леон Валрас за общото микроикономическо пазарно равновесие
Централен момент у Л. Валрас е неговата теория за производството.
Той разграничава два типа пазари. Единият е пазарът на производителните услуги (факторите на производството), на който предприемачите купуват капиталови услуги от владелците на капитали, поземлени услуги от владелците на
земя и трудови услуги от владелците на работната сила (работниците). Вторият е пазарът на продуктите, където предприемачите продават своите произведения на заемните капиталисти, земевладелците и работниците. Предприемачите като организатори на производството са свързващото звено. Цените на
производителните услуги се регулират от същите принципи, както при другите
стоки. Регулиращата роля на закона за търсенето и предлагането (на конкурентната икономика) се запазва и в теорията за производството.
В теорията за производството на Л. Валрас изходни са няколко системи от
уравнения, чрез които се обхващат зависимостите между пазара на продуктите
и пазара на производителните услуги. Видовете продукти са символизирани
чрез a, b, c, d и т.н., където първият от тях (продуктът a) са парите. Видовете
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производителни услуги са символизирани така: t са поземлените услуги; p –
трудовите услуги; k – капиталовите услуги. Най-напред се въвеждат следните
две системи от уравнения:

(4)

 M t (qt − Ot ) = Pt M a ( Da ),

M p (q p − O p ) = Pp M a ( Da ),

 M k (qk − Ok ) = Pk M a ( Da ),

(5)

 M b ( Db ) = Pb M a ( Da ),
 M ( D ) = P M ( D ),
 c c
c
a
a

M d ( Dd ) = Pd M d ( Dd ),
 − − − − − − − − − −−,

където:
Dt, Dp, Dk са размерите на търсенето съответно на поземлените, трудовите
и капиталовите услуги;
Db, Dc, Dd и т.н. – размерите на търсенето на продуктите съответно от вида
b, c, d и т.н.;
Pt, Pp, Pk – цените съответно на поземлените, трудовите и капиталовите
услуги;
Pb, Pc, Pd и т.н. – цените на продуктите съответно от вида b, c, d и т.н.;
qt, qp, qk – запасите съответно от поземлени, трудови и капиталови услуги,
с които разполагат техните владелци;
Ot, Op, Ok – размерите на предлагането, съответно на поземлените, трудовите и капиталовите услуги.
С изразите qt – Ot, qp – Op и qk – Ok са означени величините на собственото
потребление на производителните услуги от техните владелци, разглеждани
като разлики между запасите, с които разполагат, и предлагането, което правят
за такива услуги. Със символите M са означени функциите на пределните полезности на съответните продукти и производителни услуги, като поспециално с Ma е означена пределната полезност на парите. По такъв начин
със системите (4) и (5) е изразено съответствието на пропорционалността между цените на производителните услуги и продуктите с пропорционалността
между техните пределни полезности.
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Класическият модел на Леон Валрас в неговата цялост
Върху основата на посочените съотношения Л. Валрас построява четири основни системи от уравнения, които изграждат системата на
общото икономическо равновесие, в случая – на общото микроикономическо
пазарно равновесие. Първата основна система представя предлагането на
производителните услуги като функции от цените на всички пазарни ингредиенти (на всички продукти и на всички производителни услуги):

(6)

 Ot = Ft ( Pt , Pp , Pk , ..., Pb , Pc , Pd , ...),

O p = F p ( Pt , Pp , Pk , ..., Pb , Pc , Pd , ...),

 Ok = Fk ( Pt , Pp , Pk , ..., Pb , Pc , Pd , ...).

При n вида услуги броят на тези уравнения е n.
Втората основна система представя, първо, търсенето на продуктите (с
изключение на паричната стока) също като функция от цените на всички пазарни ингредиенти (продуктите и производителните услуги) и, второ, търсенето на паричната стока – като разлика между ценовия израз на предлагането
на производителните услуги и ценовия израз на търсенето на продуктите, т.е.
като парична оценка на неравновесието (дисбаланса) между пазара на производителните услуги и пазара на продуктите:

(7)

Da = Pt Ot + Pp O p + Pk Ok + ...


... − Pb Ob − Pc Oc − Pd Od − ...,

 Ob = Fb ( Pt , Pp , Pk , ..., Pb , Pc , Pd , ...),


 Oc = Fc ( Pt , Pp , Pk , ..., Pb , Pc , Pd , ...),
O = F ( P , P , P , ..., P , P , P , ...),
d
t
p
k
b
c
d
 d
 − − − − − − − − − − − − − − − − − −.

При m вида продукти (включително и паричната стока) броят на тези уравнения е m.
Дотук са налице общо m + n броя уравнения и 2m + 2n – 1 неизвестни величини, като цената на продукта a, който е единица за измерване, се приема за
известна: тя е равна на единица. За да детерминира своя модел, Л. Валрас построява и останалите две основни системи от уравнения. Третата основна
система представя равенството между търсенето на продуктите и предлагането на производителните услуги:
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 Ot = at Da + bt Db + ct Dc + d t Dd ...,

O p = a p Da + b p Db + c p Dc + d p Dd ...,

Ok = ak Da + bk Db + ck Dc + d k Dd ... .

При n вида производителни услуги броят на тези уравнения е n.
Специален интерес тук представляват въведените от Л. Валрас коефициенти, стоящи като множители пред величините на търсенето на продуктите.
Това са т.нар. от него коефициенти на производството [les coeficients de la
fabrication] (production coefficients), които не са нищо друго, освен добре известните днес технически коефициенти, широко използувани по-късно в междуотрасловата система на В. Леонтиев. Всеки един от тези коефициенти показва разхода на съответния вид производителна услуга (във физично изражение), извършен при производството на единица от дадения вид продукт. Например коефициентът bp показва количеството трудови услуги (разходи на
труд), направени при производството на единица продукт от вида b. Но за разлика от техническите коефициенти на В. Леонтиев, които се отнасят до зависимостите между самите отделни продукти или отрасли и върху чиято основа
се формира промеждутъчният продукт като производително изразходван резултат на самото производство (т.е. те имат ендогенен по отношение на системата на производството характер), коефициентите на Л. Валрас се отнасят до
разхода на производителните услуги, които не се създават в производството,
т.е. имат егзогенен по отношение на системата на производството характер.
Четвъртата основна система представя равенството между цените на
продуктите и извършените за тяхното създаване разходи на производителни
услуги, т.е. производствени разходи за единица продукт (има се предвид маргиналната постановка за такова равенство):

(9)

 1 = at Pt + a p Pp + ak Pk ,

 Pb = bt Pt + b p Pp + bk Pk ,

 Pc = ct Pt + c p Pp + ck Pk ,

 Pd = d t Pt + d p Pp + d k Pk ,
 − − − − − − − − − − − −.


При m вида продукти (включително и паричния материал) броят на тези уравнения е m.
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В крайна сметка броят на уравненията от четирите системи (6) – (9) е 2m +
2n, а броят на съдържащите се в тях неизвестни величини, както вече бе посочено, е 2m + 2n – 1. Разликата се дължи на факта, че едната неизвестна величина – “цената” на парите, е известна (тя е равна на единица). За да се приведе
системата в нормално състояние, е необходимо едно от уравненията да се изключи. Това може да се постигне по различни начини. Л. Валрас предлага
следното. Двете страни на уравненията от системата (8) се умножават поелементно с цените на съответствуващите им производителни услуги:

(10)

 Pt Ot = at Pt Da + bt Pt Db + ct Pt Dc + d t Pt Dd ...,

 Pp O p = a p Pp Da + b p Pp Db + c p Pp Dc + d p Pp Dd ...,

 Pk Ok = ak Pk Da + bk Pk Db + ck Pk Dc + d k Pk Dd ... .

След това двете страни на уравненията от системата (9) се умножават поелементно с размерите на търсенето на съответствуващите им видове продукти:

(11)

 Da = at Pt Da + a p Pp Da + a k Pk Da ,

 Pb Db = bt Pt Db + b p Pp Db + bk Pk Db ,

 Pc Dc = ct Pt Dc + c p Pp Dc + ck Pk Dc ,

 Pd Dd = d t Pt Dd + d p Pp Dd + d k Pk Dd ,
 − − − − − − − − − − − − − − − − − −.


Сумата от елементите на десните части на всички уравнения от системата (10)
е равна на сумата на елементите на десните части на всички уравнения от системата (11). Следователно и сумата от елементите на левите части на уравненията от системата (10) е равна на сумата от елементите на левите части на
уравненията от системата (11):
PtOt + PpOp + PkOk =
= Da + PbDb + PcDc + PdDd + ...

Това уравнение е еквивалентно на първото уравнение от системата (7) и
то може да се изключи от групата от четири основни системи (6) – (9), с което
броят на нейните уравнения се изравнява с тези на включените в нея неизвестни величини. Така посочената група от четири основни системи от уравнения
представя класическия модел на Л. Валрас на общото микроикономическо
пазарно равновесие.
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Вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие
и неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие.
КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical model of the macroeconomic product-market equilibrium) (в макр.) – икономически модел, който поради наличието на свободна конкуренция [вж. съвършена икономическа конкуренция (в
микр.)] и ненамеса на държавата в икономиката предполага (според класическата икономическа теория) абсолютна гъвкавост на цените и работните заплати и перманентно реализирано ефективно продуктовопазарно равновесие (в
макр.). Последното се установява върху пресечната точка между кривата на
агрегатното продуктово търсене (в макр.) и правата на реалния потенциален
брутен вътрешен продукт (в макр.) или правата на реалния потенциален брутен национален продукт (в макр.) [респ. и граница на потенциалния икономически продукт (в макр.)] и може да се отклонява от тази точка поради въздействие на извънпазарни сили (най-вече поради намеса на държавата и на синдикатите).
КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МОДИЛИАНИ, ФР. (Modigliani classical
model) (в макр.) – математическа реконструкция на класическото общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.), направена от американския изследовател Франко Модилиани.
КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ОБЩОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical models of the general macroeconomic
market equilibrium) (в макр.) – математически моделни реконструкции на класическото общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.), към които
се числят класическият модел на Фр. Модилиани (в макр.), както и съвременни
моделни реконструкции на класическото общо макроикономическо пазарно
равновесие.
КЛАСИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБЩОТО МИКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical model of the general microeconomic market
equilibrium) – обобщена съвременна версия на класическите схващания за общото микроикономическо пазарно равновесие (нарично обикновено общо икономичекко равновесие), изходните позиции на което са заложени в класическия
модел на Л. Валрас на общото микроикономическо пазарно равновесие (вж. и
икономическо равновесие, пазарно равновесие и класическо икономическо рав89
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новесие). При класическия модел на Л. Валрас в общото микроикономическо
пазарно равновесие се включват два крупни сектора – пазарът на произвежданите от предприемачите (фирмите) продукти (продуктовият пазар) и пазарът
на факторите на производството [на земята, на работната сила (на труда), и на
капитала)] (наречен пазар на производителните услуги или още – факторовпазар).
Уравнения на конкурентното равновесие
Разгледаният тук математически модел на общото микроикономическо
пазарно равновeсие, интерпретирано чрез класическия подход, е представен
като система уравнения на конкурентното равновесие (competitive
equilibrium equations). Но както при класическия, така и при неокласическия
подход се предполага, че на пазара на производителните услуги потребителите
продават на предприемачите фактори на производството и купуват от тях продукти (блага под формата на стоки), а на пазара на потребителските блага
фирмите продават на потребителите продукти и купуват от тях необходимите
им фактори на производството. Така двата пазара се обвързват помежду си и
ефективното им функциониране може да се осъществява само при общо микроикономическо пазарно равновесие.
Да приемем, че фирмите произвеждат n вида продукти, а потребителите
им предоставят m вида производствени фактори. Цените на пазарните ингредиенти (продуктите и производствените фактори като стоки) p и v представляват съответно вектор-редовете
p = (p1, p2, ..., pn),
v = (v1, v2, ..., vm).
Пазарната конкуренция е съвършена, т.е. налице е конкурентна икономика,
при която както за потребителите, така и за производителите, тези цени са екзогенно зададени и независими от участниците в пазарния процес. Задача на
икономическата теория е в тези рамки да разкрие условията на конкурентното
равновесие в народното стопанство като цяло.
Печалбата fk на всяка k-та фирма се определя с израза
(1)

n

m

j =1

i =1

f k = ∑ p j q jk − ∑ vi xik , k = 1, 2, ..., r ,

където:
pj е цената на j-тия вид продукт (j = 1, 2, ..., n);
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2, ..., n; k = 1, 2, ..., r);
r – броят на фирмите, участвуващи в установяването на общото пазарно
равновесие;
vi – цената на i-тия вид производствен фактор (i = 1, 2, ..., m);
xik – обемът на изразходвания от k-тата фирма i-ти вид производствен фактор (k = 1, 2, ..., r; i = 1, 2, ..., m).
Във векторно-матрична форма това са равенствата
fk = pqk – vxk, k = 1, 2, ..., r,

където qk и xk са вектор-стълбът от обемите на произвежданите продукти (съставен от елементите qjk, j = 1, 2, ..., n) и вектор-стълбът от обемите на изразходваните производствени фактори (съставен от елементите xik, i = 1, 2, ..., m)
при k-тата фирма (k = 1, 2, ..., r).
За всяка фирма е свойствено специфично за нея множество от производствени функции
qjk = qjk(x1k, x2k, ..., xmk), j = 1, 2, ..., n,
(поотделно за всяко k = 1, 2, ..., r), което може да се обобщи в изразената в неявна форма производствена функция
Hk(q1k, q2k, ..., qnk; x1k, x2k, ..., xmk) = H(qk, xk ) = 0, k = 1, 2, ..., r.

За отделната k-та фирма (k = 1, 2, ..., r) може да се построи следният модел на
оптимално икономическо поведение, максимизиращ нейната печалба fk:
fk = pqk – vxk = max, H(qk, xk ) = 0, k = 1, 2, ..., r,

където оптимизираните величини са qk и xk. Необходимата за решаването на
тази задача икономическа функция на Ж. Лагранж (вж. метод на множителите на Ж. Лагранж) е
Lk(qk, xk, yk) = pqk – vxk + yk[Hk(qk, xk)], k = 1, 2, ..., r,

където yk е икономическият множител на Ж. Лагранж.
С нулиране на първите частни производни на функциите на Ж. Лагранж
се получават условията за оптималност (за всяко k = 1, 2, ..., r поотделно):
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∂H k (qk , xk )
= p + yk
= 0,
∂qk
∂qk
∂Lk (q k , xk , y k )
∂H k (qk , xk )
= −v + y k
= 0,
∂xk
∂xk
∂Lk (qk , xk , y k )
= H k (qk , xk ) = 0.
∂y k

Това са n + m + 1 на брой необходими условия за максимизиране на печалбата
на k-тата фирма (k = 1, 2, ..., r), които след преобразуване приемат вида

(2)

∂H k (qk , xk )

= − p,
 yk =
∂qk

∂H k (q k , xk )

= vk ,
 yk .
∂
x
k


H k (qk , xk ) = 0,

k = 1, 2, ..., r.


Да приемем, че броят на потребителите на благата (на произвежданите
продукти) е s. Всеки h-ти потребител притежава определени производствени
фактори (производствени услуги), които предоставя (предлага) на фирмите
(производителите на продуктите). Например това е количеството xih на i-тия
фактор (i = 1, 2, ..., m), притежавано от h-тия потребител (h = 1, 2, ..., s). Доходът на всеки потребител се формира от две части: първо, доход от продавания
на съответната фирма производствен фактор, и, второ, доход от участие в печалбата на фирмата (когато той притежава част от нейните активи). С този доход (наричан общ доход) потребителят купува множество от създадените във
фирмите продукти в размери qjh, h = 1, 2, ..., s; j = 1, 2, ..., n. Общата полезност
Uh на посоченото множество от продукти за h-тия потребител (h = 1, 2, ..., s) е
Uh = Uh (q1h, q2h, ..., qnh; x1h, x2h, ..., xnh) = Uh(qh, xh), h = 1, 2, ..., s,

където: qh е вектор-стълбът на закупуваните продукти от h-тия потребител (h =
1, 2, ..., s), съставен от елементите qjh (j = 1, 2, ..., n); а xh е вектор-стълбът на
продаваните производствени фактори от h-тия потребител (h = 1, 2, ..., s), съставен от елементите xih, i = 1, 2, ..., m.
От друга страна, бюджетното уравнение (бюджетното ограничение) на
същия h-тия потребител (h = 1, 2, ..., s) е:
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r

n

i =1

k =1

j =1

∑ vi xih + ∑ ahk f k = ∑ p j q jh , h = 1, 2, ..., s,
където ahk е относителният дял на участието на h-тия потребител (h = 1, 2, ..., s)
в разпределението на печалбата на k-тата фирма (k = 1, 2, ..., r). Векторният израз на същото уравнение приема формата
vxh + ahf = pqh, h = 1, 2, ..., s,

където ah е вектор-редът на относителните дялове на участието на h-тия потребител (h = 1, 2, ..., s) в разпределението на печалбата на фирмите, съставен от
елементите ahk, k = 1, 2, ..., m; а f е вектор-стълбът на печалбите на фирмите,
съставен от елементите fk, k = 1, 2, ..., r.
За отделния h-ти потребител (h = 1, 2, ..., s) може да се построи следният
модел на оптимално поведение, максимизиращ придобиваната от него обща
полезност:
Uh(qh, xh) = max,
vxh + ah f = pqh,
h = 1, 2, ..., s,

където оптимизираните величини са xh и qh. Необходимата за решаването на
тази задача функция на Ж. Лагранж е
Lh(qh, xh, yh) = Uh(qh, xh) + yh(vxh + ahf – pqh), h = 1, 2, ..., s,

където yh е съответният множител на Ж. Лагранж. Тогава необходимите условия за максимизиране на полезността на потребителя (за всяко h = 1, 2, ..., s
поотделно) са:
∂Lh (qh , xh , y h ) ∂U h (qh , xh )
=
− y h p = 0,
∂qh
∂qh
∂Lh (qh , xh , y h ) ∂U h (qh , xh )
=
+ y h v = 0,
∂xh
∂xh
∂Lh (q h , xh , y h )
= vxh + ah v − pqh = 0.
∂y h

Те са n + m + 1 на брой и след преобразуване приемат вида
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 ∂U h (q h , xh )
= y h p,

∂q h

 ∂U h (qh , xh )
= − y h v,

∂
x
h

 vxh + ah v − pqh = 0,

 h = 1, 2, ..., s.

(3)

Броят на необходимите условия за осигуряване на общото пазарно равновесие,
доколкото то е обусловено от съвместното оптимално поведение на всичките s
броя потребители, е (n + m + 1) s.
Освен посочените по-горе уравнения на оптималното икономическо поведение на фирмите и потребителите общото пазарно равновесие включва още и
уравненията на пазарния механизъм, изискващ равенство между количествата
на търсените и на предлаганите стоки. Това са, първо, n уравнения на непосредственото равновесие на пазара на потребителските блага (пазара на произвежданите продукти)
(4)

s

r

h =1

k =1

∑ qhj = ∑ q jk , j = 1, 2, ..., n,

и, второ, m уравнения на непосредственото равновесие на пазара на производителните услуги (пазара на производствените фактори)
(5)

s

r

h =1

k =1

∑ xih = ∑ xik

i = 1, 2, ..., m.

Закон на Леон Валрас
Общото микроикономическо пазарно равновесие се изгражда от системата уравнения (2) – (5), чиито брой първоначално е
(m + n + 1)(r + s) + (m + n).

Те представят в съвременна форма класическия модел на общото микроикономическо пазарно равновесие на Л. Валрас. В основата му стои законът на
Л. Валрас (Walras law), според който общата (остойностена чрез цените) величина на търсенето е равна на общата (също остойностена чрез цените) величина на предлагането. Главното изискване на закона е, че общото микроикономическо пазарно равновесие е независимо от системата на цените.
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Ето защо отклоненията между търсенето и предлагането за различните стоки в
рамките на пазарната система взаимно се компенсират:
m+n

∑ p j w j = 0,
j =1

или във векторна форма –
(6)

pw = 0,

където:
pj e цената на j-тия пазарен ингредиент (производствен фактор, който се
изразходва в производството, или продукт, който се изразходва в потреблението; той обобщава предходните символи pj и vi, поради което j = 1, 2, ..., m + n);
p – вектор-редът на цените на пазарните ингредиенти, съставен от елементите pj, j = 1, 2, ..., m + n;
wj – физическият обем на j-тия пазарен ингредиент [производствен фактор
или продукт; той обобщава предходните символи qj и xi, поради което j = 1, 2,
..., m + n; когато ингредиентът е продукт, той се произвежда и алгебричната му
стойност е нулева или положителна величина, а когато е производствен фактор, той се изразходва и неговата алгебрична стойност е нулева или отрицателна величина; различието в алгебричните стойности на продуктите и на производствените фактори като противостоящи пазарни ингредиенти обяснява
нулирането на (6)].;
w – вектор-редът на пазарните ингредиенти, съставен от елементите wj, j =
1, 2, ..., m + n.
От закона на Л. Валрас произтича следното: едно от разглежданите погоре уравнения на общото микроикономическо пазарно равновесие, чиито
брой е (m + n + 1)(r + s) + (m + n), е зависимо от всички останали, т.е. системата в този вид е тривиална и решението й е неопределено. Това обстоятелство
се проявява чрез възможността дадено уравнение да се изведе от останалите в
системата. За изходен момент в подобна процедура тук могат да се вземат
приведените по-горе уравнения на бюджетните ограничения
m

r

n

i =1

k =1

j =1

∑ vi xih + ∑ ahk f k = ∑ p j q jh ,

h = 1, 2, ..., s,

които се сумират за всички потребители:
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m

s

r

s

n

∑ ∑ vi xih + ∑ ∑ ahk f k = ∑ ∑ p j q jh .

(7)

h =1 i =1

h =1 k =1

h =1 j =1

Тъй като всички включени в системата потребители получават изцяло подлежащата на разпределение печалба на фирмите, то
s

r

r

∑ ∑ ahk f k = ∑ f k .
h =1 k =1

k =1

Последната величина представлява вторият елемент от (7) и е съвкупната
печалба на всички фирми. В (7) той може да бъде заместен с израза за печалбата от (1), сумирана за всички фирми:
s

m

r



n

m



i =1



s

n

∑ ∑ vi xih + ∑  ∑ p j q jk − ∑ vi xik , = ∑ ∑ p j q jh .
h =1 i =1

k =1  j =1

h =1 j =1

Да прегрупираме елементите на този израз така, че да се получи формата
r
r
s
 n
s

v
x
−
x
=
p
q
−
∑ i  ∑ ih ∑ ik  ∑ j  ∑ jh ∑ q jk  .
i =1  h =1
k =1
k =1
 j =1 h =1

m

(8)

Този израз е еквивалентен на закона на Л. Валрас (6), т.е. едно от уравненията
на общото микроикономическо пазарно равновесие е зависимо от всички останали. Нека да приемем, че всички пазари с изключение на последния (например пазара на последния вид производствен фактор) се намират в равновесие, т.е. че

(9)

r
 s
 ∑ q jh − ∑ q jk , j = 1, 2, ..., n,
h =1
k =1
s
r
∑ x = ∑ x , i = 1, 2, ..., m − 1.
h =1 ih k =1 ik

Тогава според (8) и последният пазар ще бъде равновесен. И наистина, да
заместим изразите от (9) в (8). Всеки израз в скобите се нулира. Следва, че се
нулира и изразът, отнасящ се до последния m-ти вид производствен фактор:
r
s

vm  ∑ xmh − ∑ xmk  = 0 .
k =1
h =1


Тъй като vm ≠ 0, то
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r

h =1

k =1

∑ xmh = ∑ xmk .
Потвърждава се равновесието на пазара на последния m-ти производствен
фактор. Затова в крайна сметка в съответствие със закона на Л. Валрас броят
на независимите уравнения при общото пазарно равновесие е
(m + n + 1)(r + s) + (m + n – 1).
Общият брой на цените на продуктите и на производствените фактори е m
+ n. Една от тях може да бъде използувана като мярка за отчитане на всички
останали цени към нея. Да приемем, че цената на първия продукт p1 е възприета като мярка за такова отчитане. Цените на всички пазарни ингредиенти могат да бъдат разделени на посочената мярка. В резултат се получават m + n – 1
на брой независими ценови съотношения:
1,

p
v
p 2 p3
v v
,
, ..., n , 1 , 2 , ..., m .
p1 p1
p1 p1 p1
p1

Дихотомия на общото микроикономическо пазарно равновесие на
Леон Валрас и сравнение със закона на Жан-Баптист Сей
При единичното микроикономическо пазарно равновесие стои въпросът
за изравняване на търсеното и предлаганото количество продукт под въздействието на изменението на неговата цена и на цените на другите стоки. При общото микроикономическо пазарно равновесие зависимостите са много посложни. Например повишаването на търсенето на даден вид стока ще доведе
до покачването на нейната цена, а това, от своя страна, ще промени съотношенията между търсенето и предлагането на останалите стоки, а значи ще промени и техните цени. Тези промени обаче не нарушават общото микроикономическо пазарно равновесие, тъй като в ценово изражение отклоненията между
търсенето и предлагането взаимно се компенсират в народностопански мащаб
и общата сума на предлагането (равна на общата сума на търсенето) остава
същата, което е и същността на закона на Л. Валрас – че сумата на всички покупки е равна на сумата на всички продажби и че това равенство не зависи от
възприетата система на цените.
Общото равнище на цените, следователно и общата сума на продажбите
(както и общата сума на покупките) ще се покачат, само ако се увеличи масата
на парите в обръщението, но това няма да промени общото равенство като такова, нито пък ще промени относителните цени на стоките. В общата система
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от уравнения на Л. Валрас едно от тях е производно на останалите и може да
се изключи. Стоката, която то представлява, може се възприеме като паричен
измерител и по този начин от абсолютните значения на цените на всички останали стоки могат да бъдат изведени техните относителни значения. Само по
себе си обаче общото (средното) равнище на цените в микроикономическата
система като цяло е неопределено (то не произтича от ценовите съотношения,
нито пък се променя с тяхната промяна и се определя само от паричната маса).
Системата на Л. Валрас е индиферентна и към конкретната природа на паричния материал. По принцип от гледна точка на общото микроикономическо пазарно равновесие е безразлично кой от продуктите ще бъде възприет като единица за измерване на ценовите съотношения и следователно коя стока ще бъде
изключена от системата от уравнения на общото микроикономическо пазарно
равновесие като зависима от всички останали.
Това показва, че основният методологичен подход, залегнал в закона на Л.
Валрас за общото микроикономическо пазарно равновесие (и изобщо в класическите и неокласическите модели на това равновесие), е икономическата
дихотомия (economic dichotomy). Икономическата дихотомия в случая означава, че в класическата теория за общото микроикономическо пазарно равновесие са включени два независими постулата – този за относителните цени
(цените на стоките, разделени на цената на една единствена стока) и този за
общото равнище на цените. Затова, първо, всяка промяна в търсенето или в
предлагането на една отделна стока или всяка промяна в нейната относителна
цена води до взаимни структурни изменения в цялата система, т.е. променят се
относителните цени на всички други стоки и се променят тяхното търсене и
предлагане, но общото микроикономическо пазарно равновесие се запазва. И,
второ, всяко изменение в количеството на парите, променя общото равнище
на цените на стоките, без да променя относителните им цени, като общото
микроикономическо пазарно равновесие също се запазва. Изобщо системата
на Л. Валрас като цяло е винаги равновесна и не може да има разрив между
търсенето и предлагането, между потреблението и производството в народностопански мащаб (в парично изражение). Системата на реалната икономика е
винаги равновесна.
Законът на Ж.-Б. Сей (вж. класическо пазарно равновесие) е своеобразен
предшественик на закона на Л. Валрас и също се отнася до общото микроикономическо пазарно равновесие. Между закона на Л. Валрас и закона на Ж.-Б.
Сей обаче има различие, което се свежда до обхвата на пазарната система. Законът на Л. Валрас обхваща стоковия пазар и паричния пазар, но придава на
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последния пасивна роля. Законът на Ж.-Б. Сей обхваща само стоковия пазар и
затова броят на уравненията в неговата система са с едно по-малко от тези в
системата на Л. Валрас. Но както при закона на Л. Валрас, така и при закона на
Ж.-Б. Сей, превишаването на търсенето над предлагането в определен пазарен
сектор предизвиква обратно превишаване на предлагането над търсенето в
други пазарни сектори, така че пазарът като цяло остава в равновесно положение. За разлика от тази на Л. Валрас теорията на Ж.-Б. Сей е основана изцяло
върху закономерностите на натуралното стопанство и игнорира наличието на
паричния инструмент.
Включването на допълнителното уравнение на парите в системата на Л.
Валрас обаче не променя по същество реалните зависимости. Парите тук се
разглеждат само като измерителен и разменен инструмент (като мярка на
стойността и като средство за обръщение), но не и като цел (например като
средство за натрупване) или като полезност, изобщо като икономически субстрат, към чието самостоятелно придобиване може да се стреми някой (затова в
икономическия смисъл тук отсъствува търсене на пари, макар то номинално да
е налице в теорията за общото микроикономическо пазарно равновесие).
Именно затова микроикономиката в реалния й аспект (като търсене и предлагане на стоки) е винаги в равновесие.
Тази чисто служебна роля на парите стои в основата на дихотомния анализ на общото микроикономическо пазарно равновесие в класическите и неокласическите модели, както и в основата на класическата количествена теория за парите (quantity theory of money), при която връзката между относителните цени и абсолютното равнище на цените се задава с уравнението на Ъ.
Фишер MV = pQ, където:
M е номиналната парична маса;
V – скоростта на паричното обръшение;
p – средното (общото) равнище на цените на продуктите (икономическият
дефлатор);
Q – реалният продукт в народностопанскки мащаб (респ. брутен вътрешен
или брутен национален продукт).
Докато относителните цени се определят от реалните съотношения в микроикономиката, общото равнище на цените при зададена скорост на паричното
обръщение се определя от създадената от банковата система маса на парите:
нейното нарастване предизвиква повишаване на общото равнище на цените и,
обратно, нейното намаляване предизвиква намаляване на това общо равнище.
Причинно-следствената зависимост е в посока от масата на парите към равни99
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щето на цените, но не и обратно. При тази постановка между реалния обем на
сделките и масата на парите не съществува взаимозависимост.
Недостатъци на класическата теория за общото микроикономическо
пазарно равновесие. Ефект на Артър Пигу
Изложената по-горе теория за общото микроикономическо пазарно равновесие представя идеализирана класическа картина на икономиката, при която е
игнорирана възможността паричните процеси да оказват въздействие върху
реалната икономика. В развитата пазарна икономика (същото като финансова
пазарна икономика) обаче парите играят значителна активна роля в структурните промени на общественото производство и в икономическия растеж. Чрез
паричната политика на държавата се регулира производството, както и размяната, разпределението и потреблението. В този смисъл основаващата се върху
икономическата дихотомия класическа теория за общото микроикономическо
пазарно равновесие трябва да се разглежда само като едно първо приближение
към действителната картина на съвременния икономически свят. Това първо
приближение обаче е необходимо като абстрактен модел, върху чиято основа
по-нататък се развива модерната теория за взаимодействието между стоковия
и паричния пазар, значителен принос в която има Дж. Кейнс.
Основното в съвременното разбиране е, че парите функционират и като
самостоятелна субстанция независимо от съотношенията между търсенето и
предлагането на другите пазари – продуктовия, трудовия и т.н., както и в интеграция с тях, но не и само като тяхно пасивно отражение. Налице е относително самостоятелен и често пъти достатъчно експанзивен паричен пазар, при
който парите могат да се търсят не само в качеството им на сделкови (транзакционни) средства, но и като средство за натрупване, като спекулативно средство с цел (според рационалните очаквания на техния притежател) в бъдещ период да бъдат инвестирани в доходоносни активи. Натрупването на парите води до намаляване на търсенето в стоковия сектор, до неравновесия в реалната
икономика. При такива условия законът на Ж.-Б. Сей не действува. Създава се
възможност за кризисни явления и изобщо за циклично развитие на икономиката.
Парите освен това служат и като заемно и платежно средство, при което
има разминаване във времето между движението на стоковата и на паричната
маса. Така че към даден момент във времето вече не може да се осигурява автоматично общо макроикономическо пазарно равновесие, тъй като самостоятелното и целенасочено опериране с парите съществено модифицира класи100
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ческите зависимости и създава динамично неравновесие на стоковия пазар.
Появява се възможност не само за частично, но и за общо микроикономическо пазарно неравновесие (general microeconomic market disequilibrium), което
да клони към равновесно състояние само в перспектива. Тоест в дългосрочен
период реалната неравновесна микроикономика може итеративно и сходящо
да се приближава към идеалното общо микроикономическо пазарно равновесие по класическата картина на Л. Валрас. Потвърждава се схващането, че класическото разбиране за общото микроикономическо пазарно равновесие е необходимо на икономическата наука и практика и че задълбоченият анализ на
комбинираните стоково-парични процеси започва от нея.
Наред с факта, че класическата теория за общото микроикономическо пазарно равновесие не е напълно адекватна на съвременната сложна реалност, тя
съдържа и някои вътрешни противоречия. Някои от тях са следните.
Първо, законът на Л. Валрас предполага т.нар. постулат за еднородност
(homogenety postulate). Както вече се посочи, върху съотношенията между търсенето и предлагането на стоките влияят относителните цени, но не и абсолютните им равнища. Ако всички цени едновременно се повишат или понижат
с един и същ коефициент, това няма да промени ценовите съотношения, а следователно и реалните отношения между търсенето и предлагането на всички
видове стоки. Според постулата за еднородност системата на общото микроикономическо пазарно равновесие е еднородна от нулева степен по отношение
на относителните цени. Но постулатът за еднородност в случая е несъвместим
с установяването на някакво общо равнище на цените на стоките, включително
и на стоката, определена за паричен измерител (системата на Л. Валрас обхваща стоковия и паричния пазар, взети заедно). И наистина, да предположим, че
цените на всички стоки и услуги се повишат едновременно и пропорционално.
Съгласно с постулата за еднородността тяхното търсене и предлагане, включително и търсенето и предлагането на парите, няма да се променят. Но ако търсенето и предлагането на парите не се променят, това означава, че не се променя и масата на парите, тъй като тя изразява специфичния физически обем на
паричната стока. Но ако този обем не се промени, не може да се повиши и общото равнище на цените, тъй като то предполага повишаване на паричната маса. Това е така, защото постулатът за еднородността, като не допуска въздействие на равнището на цените върху реалния стоков сектор, не позволява и такова въздействие върху паричния сектор.
Второ, това е посочената по-горе дихотомия на ценообразуването в реалния и паричния сектор на икономиката. При икономическата дихотомия съот101
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ношенията между цените на стоките се определят от съотношенията между
тяхното търсене и предлагане, а общото равнище на всички цени се определя
самостоятелно от паричната маса, т.е. от равнището на търсенето и предлагането на парите. Но ако равнището на цените не влияе върху стоковия пазар, по
закона на Л. Валрас то не би трябвало да влияе и върху паричния пазар, съотношението между търсенето и предлагането при който обаче пряко засяга общото равнище на цените. Това е вътрешно противоречие, което в крайна сметка води до неопределеност на състоянието на паричния пазар.
Трето, това е самият закон на Ж.-Б. Сей, където паричният пазар е изключен. Според този закон всяко предлагане на едни стоки води до търсене на
други. Но за да се запази общото равновесие между търсенето и предлагането
в обществен мащаб, свръхпроизводството на даден вид стока, което може да
допусне отделен производител, би трябвало да доведе до снижено предлагане
на други стоки. Свръхпроизведената стока обаче няма да се търси, тъй като не
задоволява потребности (те са по-малки от произведеното количество). Следователно в народностопански мащаб ще се формира свръхпроизводство от едни
видове стоки наред със снижено производство на други видове стоки, което не
задоволява съответните потребности. Така че може да има стойностно (ценово) равенство между търсенето и предлагането в общосистемен мащаб, но такова равенство няма да се получи между търсенето и предлагането на благата
като полезности, като субстанция, задоволяваща определени човешки потребности.
Тези три момента отново подсказват за недооценката на паричното въздействие върху икономиката в класическата теория за общото микроикономическо пазарно равновесие. За да се премине към по-обща теория, е необходимо
да се отчете салдото от наличните пари, т.е. неизползуваната част от парите.
Изменението на това салдо (което е свързано с изменение на покупателната
способност на парите) оказва въздействие върху търсенето и предлагането на
стоките. Това въздействие е познато под наименованието ефект на А. Пигу
(Pigou effect) (или още като: ефект на салдото на наличните пари; ефект,
проявяващ се чрез покупателната сила на остатъка на парите; съотношение
между богатството и спестяванията). Ефектът на А. Пигу по същество отрича
постулата за еднородността и предпоставката за икономическата дихотомия.
Според ефекта на А. Пигу промяната на равнището на цените (която е
пропорционална за всички стоки) може да стане причина за изменение на съотношението между търсенето и предлагането на стоките (за изменение в реалния сектор на икономиката). Това е така, защото промяната в цените инду102
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цира процеси на спестяване (респ. на изразходване на наличните спестявания)
при различните членове на обществото, което пък променя салдото на наличните пари. Ето защо, в противовес на постановките на класическата теория за
общото микроикономическо пазарно равновесие (и по-специално в противовес
на класическата икономическа дихотомия) абсолютната величина на цените
(тяхното общо средно абсолютно равнище) въздействува не само върху паричния сектор, но и върху реалния сектор на икономиката. В крайна сметка ефектът на паричното салдо е свързващото звено между равновесието на стоковия
пазар и това на паричния пазар и изразява сложната природа на взаимодействието помежду им.
Теорията за общото микроикономическо пазарно равновесие (както и теорията за общото икономическо равновесие в неговия по-широк смисъл) намират своето модерно, в т.ч. и неокласическо доразвитие, в работите на В. Леонтиев, Дж. фон Нойман, Д. Гейл, П. Самуелсон, К. Ъроу, Г. Дебре, А. Уалд, Л.
Мак-Кензи и др. Важни направления в тази теория са свързани с проблемите
на оптимизацията на общото микроикономическо пазарно равновесие, условията за неговата устойчивост, незадоволеното търсене, динамичното пазарно
равновесие, връзката между общото микроикономическо пазарно равновесие и
паричното обръщение, пазарното равновесие в глобален мащаб, оптималността по В. Парето, теорията за икономиката на благосъстоянието и др.
Вж. неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равно1
весие.
1

Относно класическите модели на общото микроикономическо пазарно равновесие
вж.: Аллен, Р. Математическая экономия. [Превод от английски.] Издательство
иностранной литературы, М., 1963, гл. 9, 10 и 11; Карлин, С. Математические методы в теории игр, програмировании и экономике. [Превод от английски.] Издательство “Мир”, М., 1964, гл. 8 и 9; Баумоль, У. Экономическая теория и исследование
операций. [Превод от английски.] Издательство “Прогресс”, М., 1965, гл. 12 и 13;
Никайдо, Х. Выпуклые структруры и математическая экономика. [Превод от английски.] Издательство “Мир”, М., 1972, гл. V; Макаров, В. Л., Рубинов, А. М. Математическая теория экономической динамики и равновесия. Издательство “Наука”,
М., 1973; Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. [Превод от английски.] Издательство “Прогресс”, М., 1975, гл. 9 и 10;
Веселинов, В. Математическа икономика. Издателство “Наука и изкуство”, С., 1982,
гл. 4; Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2003, гл. 32.

КЛАСИЧЕСКИ ПАЗАР (classical market) (ки) – във:
класически капиталов пазар (в макр.);
класически трудов пазар (в макр.).
103
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КЛАСИЧЕСКИ ТРУДОВ ПАЗАР (classical labour market) (в макр.) – трудов
пазар (в макр.), на който според класическата икономическа теория [според
класическия икономикс] се постига автоматично изравняване между агрегатното трудово търсене (в макр.) и агрегатното трудово предлагане (в макр.),
както и пълна заетост (в макр.) на работната сила (в макр.) [последното същото като активна ралботна сила (в макр.)], благодарение на силната (според
тази теория) гъвкавост (на силната подвижност) на паричната, т.е. на номиналната работна заплата (в макр.) в условията на свободна конкуренция (в
микр.) [последното същото като перфектна конкуренция (в микр.)].
КЛАСИЧЕСКО ВЕРОЯТНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (classical probabilistic economic space) – частен случай на дискретното вероятностно икономическо пространство, при което пространството на елементарните икономически събития E е крайно, а всички елементарни икономически събития са равновъзможни (равновероятни). Тогава функцията на
разпределението на икономическите вероятности (function of the economic
probabilities distribution) p(ε) има вида
p ( ε) =

1
(∀ε ∈ E ),
E

където |E| е количеството (броят) на елементарните икономически събития в
множеството E, а за случайното икономическо събитие A е валидна формулата
p ( A) =

∑ p(ε ) =

∑

ε ∈A

ε ∈A

A
1
= ,
E
E

т.е. икономическата вероятност на събитието A е отношението между броя
на елементарните икономически събития, които го благоприятствуват, и броя
на всички елементарни събития.
КЛАСИЧЕСКО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ
(classical macroeconomic market equilibrium) (ки) – във:
класическо общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
КЛАСИЧЕСКО ОБЩО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical general macroeconomic market equilibrium) (в макр.) – общо
макроикономическо пазарно равновесие, което се изгражда и поддържа в съответствие с принципите на класическата икономическа теория, т.е. на класи104
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ческия икономикс (вж. класическо пазарно равновесие). Според класическия
подход благодарение на силната гъвкавост (силната подвижност) на продуктовите цени, на паричните работни заплати и на лихвения процент в условията
на свободна конкуренция [същото като съвършена конкуренция (в микр.)] автоматично се постига общо макроикономическо пазарно равновесие. Класическата теория разглежда макроикономическите равновесия отделните пазари,
които участвуват в общото макроикономическо пазарно равновесие, като независими едно от друго. Вж. класическо пазарно равновесие.
КЛАСИЧЕСКО ОБЩО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical general market
equilibrium) (ки) – във:
класическо общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
КЛАСИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical market equilibrium)
(ки) – във:
класическо общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
класическо пазарно равновесие (в макр.).
КЛАСИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (classical market equilibrium) –
пазарно равновесие (както микроикономическо и макроикономическо, така и
единично, частично и общо), което се изгражда и поддържа в съответствие с
принципите на класическата икономическа теория (в макр.) [на класическия
икономикс (в макр.)]. Тези принципи са разработвани и обосновавани както от
представителите на класическата школа в политическата икономия (Адам
Смит, Дейвид Рикардо, Симонд дьо Сисмонди и други), така и от представителите на други школи и течения, като се започне от времето на посочените
автори и се стигне до Алфред Маршал и до икономисти от времето на отрицателя на класическите принципи Джон Кейнс. Независимо от различията в подходите, нюансите, методическия инструментариум, класовите и идеологическите подбуди, оценката за справедливостта или несправедливостта на разпределението на богатството, философската основа и дори независимо от съмненията и частичната критика на самите класически принципи, всички тях ги
обединява идеята за свободната конкуренция, която чрез пазарния механизъм
осигурява автоматично поддържане на пазарното равновесие и ефективно използуване на производствените ресурси (като разновидност на икономическите ресурси).
Различните аспекти на класическото макроикономическо пазарно равновесие (classical macroeconomic market equilibrium) (вж. и макроикономическо
105
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пазарно равновесие) [в т.ч. на класическото единично макроикономическо
пазарно равновесие (classical single macroeconomic market equilibrium) (вж.
единично макроикономическо пазарно равновесие), на класическото частично макроикономическо пазарно равновесие (classical partial macroeconomic
market equilibrium) (вж. частично макроикономическо пазарно равновесие) и
на класическото общо макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (вж.
общо макроикономическо пазарно равновесие)] са предмет на разглеждане и
анализиране в макроикономическата теория. Предмет на разглеждане и анализиране в микроикономическата теория е класическото микроикономическо
пазарно равновесие (classical microeconomic market equilibrium) (вж. микроикономическо пазарно равновесие) [в т.ч. класическото единично микроикономическо пазарно равновесие (classical single microeconomic market
equilibrium) (вж. единично микроикономическо пазарно равновесие), класическото частично микроикономическо пазарно равновесие (classical partial
microeconomic market equilibrium) (вж. частично микроикономическо пазарно
равновесие) и класическото общо микроикономическо пазарно равновесие
(classical general microeconomic market equilibrium) (вж. общо микроикономическо пазарно равновесие)].
Принципите на класическото общо микроикономическо пазарно равновесие произтичат от положенията на класическата теория за пазарното равновесие изобщо. Основният постулат на класическото пазарно равновесие е, че
механизмът на свободната (с днешната терминология – на съвършената) конкуренция автоматично (без намесата на държавата) осигурява общо пазарно
равновесие и че ефективното пазарно равновесие е перманентно, т.е. икономиката постоянно се намира в състояние на ефективно и в този смисъл на пълно
използуване на производствените ресурси, в основата на което стои пълната
заетост на работната сила. Теорията за пълната заетост (в макр.) (отсъствието на икономически принудителна безработица) е крайъгълният камък на
класическото общо пазарно равновесие. Незаетостта на работната сила, която
се констатира в икономиката, е само временно (и дори случайно) явление,
съществуващо докато пазарният механизъм възстанови нарушеното поради
извънпазарни и извънконкурентни причини равновесие. В основата на този
постулат на класическата икономическа теория стоят три основни
предпоставки:
Първо, това е изискването на закона на Ж.-Б. Сей (Say's law), формулиран от Жан-Баптист Сей (Jean-Baptiste Say) в началото на XIX-я век. Според
закона на Ж.-Б. Сей предлагането на стоки (на продукти) винаги създава собс106
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твеното си търсене и ако продуктите се разменят срещу продукти, не би имало
различие между търсенето и предлагането на всички продукти. Причината е в
това, че доходът, реализиран от производството на стоките (на продуктите) и
присвоен срещу продадени на пазара на производителните услуги основни
производствени фактори, се противопоставя на пазара на потребителските
блага като търсене на същите тези произведени стоки. По такъв начин равновесието на продуктовия пазар винаги съществува. В случай, че за отделните
видове стоки (продукти) се получи неравенство (производството превишава
търсеното им или пък търсенето превишава производството им) движението
на пазарните цени към техните равновесни равнища ще елиминира възникналото неравенство между търсенето и предлагането. Това предполага, че цените
на стоковите (продуктовите) блага са достатъчно гъвкави, за да амортизират
посредством конкурентния механизъм възникналите на продуктовия пазар неравновесия. {Ето как Леонел Столерю (L. Stoleru) предава постановката на
Жан-Баптист Сей: “В действителност хората работят не заради удоволствие и
тази древна като света истина се изразява в икономическите термини на закона, формулиран от Жан-Баптист Сей: предлагането създава своето собствено
търсене. Това означава, че ако индивидът се съгласява да работи, то е единствено заради това, за да използува съответната работна заплата за удовлетворяване на своите потребности от някакви блага. Това означава, че няма предлагане на труда без необходимостта от задоволяване на потребности, и съответно, ако има предлагане на труд, то предполага, че ще има търсене на някакви
блага на равнище, определено от получената работна заплата: продуктите се
разменят срещу продукти”1.
1

Столерю, Л. Равновесие и экономический рост. (Принципы макроэкономического
анализа). Издательство “Статистика”, 1974, М., с. 56.

Второ, това е наличието на достатъчно гъвкав лихвен процент, по който
спестителите отдават в заем своите спестявания на предприемачите, за да ги
инвестират в производството. По такъв начин се постига равновесие между
желаните спестявания (като форма на предлагане на капитал) и желаните инвестиции в обществото (като форма на търсене на капитал). Посредством конкурентния механизъм гъвкавостта на лихвения процент амортизира възникналите несъответствия на пазара на капиталовите услуги (като пазар на един от
основните производствени фактори).
Трето, това е наличието на достатъчно гъвкави работни заплати като цени на най-важния от основните производствени фактори – труда. По такъв на107
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чин се постига равновесие между предлагането и търсенето на труда. Посредством конкурентния механизъм гъвкавостта на работните заплати амортизира
възникналите несъответствия на трудовия пазар.
Основоположник на класическата теория (и на класическия модел) за общото микроикономическо пазарно равновесие (обикновено назовавана с пообщия термин теория за общото икономическо равновесие) е Леон Валрас
(Leon Walras). Схващанията на Л. Валрас за общото микроикономическо пазарно равновесие (респ. за общото икономическо равновесие) са представени в
неговите теории за размяната и за производството. Те представляват модели на
класическото общо микроикономическо пазарно равновесие (classical
general microeconomic market equilibrium). Вж. класически модел на Л. Валрас
на общото микроикономическо пазарно равновесие.
Вж. класически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие
и неокласически модел на общото микроикономическо пазарно равновесие.
КЛАУЗА (clause) (кд) – във:
пълзяща клауза (в макр.);
клауза за най-облагодетелстваната нация (в межд.);
клауза за недостигащата валута (в межд.).
КЛАУЗА ЗА НАЙ-ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНАТА НАЦИЯ (most-favoured
nation clause - MFNC) (в межд.) – същото като принцип на найоблагодетелствуваната нация.
КЛАУЗА ЗА НЕДОСТИГАЩАТА ВАЛУТА (scarce currency clause) (в
межд.) – положение в устава на Международния валутен фонд - МВФ (в
межд.), което дава право на страни с пасивни платежни баланси (в межд.) (на
страни длъжници) да предприемат наказателни мерки срещу страни с постоянни активни платежни баланси. Тази клауза никога не е приложена на практика.
КЛАУЗИУС, Р. (Clausius, R.) (кд) – във:
Клауър, Робърт Уеин;
неравенство на Клаузиус, Р.;
равенство на Клаузиус, Р.
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КЛАУЪР, Р. (Clower, R.) (кд) – във:
ефективна по Клауър, Р., функция на агрегатното търсене на труд (в
макр.).
КЛАУЪР, РОБЪРТ УЕИН (Clower, Robert Wayne) (1926) – американски икономист с приноси в теорията за макроикономическото пазарно равновесие.
Получава бакалавърска степен през 1948 г. във Вашингтонския държавен университет и пак там магистърска степен през 1949 г. Получава и втора магистърска степен през 1952 г. в Оксфордския университет, където през 1978 г. защитава докторат. От средата на 50-те години преподава в Северозападния
университет, където през 1963 г. става професор по икономика. Две години е
гост-професор в Есекския университет (Великобритания) и в Уганда. От 1971
г. напуска Северозападния университет и започва да преподава в Австралия,
Канада и Италия. От 1978 г. преподава във Вашингтонския държавен университет. След 1980 г. работи в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
Той е главен редактор на най-известното американско икономическо списание
American Economic Review. Р. Клауър става известен най-вече със статията си
“Кейнсианската контрареволюция – теоретична оценка” (отпечатана през 1965
г.), както с други публикации в областта на макроикономическата теория, в
които представя блестящо обяснение на това как се постига макроикономическото пазарно равновесие в кейнсианския модел при наличието на безработица. Той не намира за убедително приписваното на Дж. Кейнс обяснение на
това макроикономическо положение, а именно че работните заплати (а поради
това – и продуктовите цени) не можели да спаднат заради съпротивата на синдикатите, в резултат на което макроикономическата активност не можела да се
ускори и така не можело да се достигне до пълна заетост (т.е. поради тази причина макроикономическата система оставала в състояние на безработица).
Р. Клауър обяснява кейнсианското равновесие при безработица (в макр.),
като въвежда т.нар. хипотеза за двойното решение (double solution hypothesis;
dual decesion hypothesis), разграничавайки очакваното от ефективното търсене.
Под очаквано търсене (очаквано съвкупно търсене) се разбира търсенето на
лицата и домакинствата на продуктовия пазар при цени, които се формират
при равновесие на продуктовия пазар и равновесна пълна заетост на трудовия
пазар. Това се идентифицира чрез хипотетичните функции на съвкупното потребителско търсене. В случай че макроикономиката не достигне пълна заетост,
поради което доходите на лицата и домакинствата се формират под очакваното
им равнище, тогава потребителското търсене и потребителските разходи се
109
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съкращават до по-ниското равнище на доходите. Това се идентифицира чрез
ефективните функции на съвкупното потребителско търсене.
В условия на безработица (в макр.) ефективното търсене (в макр.) е под
равнището на очакваното търсене, разликата между които се разпространява
чрез механизма на мултипликатора (в макр.) и достига до равнището на арегатното продуктово търсене (в макр.) изобщо. При това положение бизнесът
получава погрешна информация, което пречи производството да се приспособи към условията на пълната заетост (в макр.). Както твърди Р. Клауър,
“процесите на приспособяването в икономиката сега зависят повече от доходите, отколкото от относителните цени, защото всички сделки са неравновесни
сделки при фалшиви цени” и тъй като икономическите агенти не допускат намаляване на работните заплати (което би изчистило трудовите пазари), то “пазарите на труда се изчистват чрез приспособяване на заетостта към непроменените заплати, вместо заплатите да се приспособят към непроменените равнища на заетостта”. Макроикономиката остава в състояние на непълна заетост (в микр.), макар да има продуктово равновесие. Тази интерпретация се
помества в рамките на кейнсианската теория за негъвкавостта на цените и заплатите, според която забавеното движение на последните не може автоматично
да доведе до премахване на пазарните неравновесия. Вж. ефективна по Клауър, Р., функция на агрегатното търсене на труд (в макр.).
Други по-важни трудове на Р. Клауър са: “Въведение в математическата
икономика” (Clower, R. Introduction to Mathematical Economics. Irwin, 1957);
“Паричната теория” (Clower, R. Monetary Theory. Penguin, 1969); “Микроикономика” (Clower, R. Microeconomics. Irwin, 1972).
КЛЕБШ, Р. (Clebschq R.) (кд) – във:
условие на Клебш, Р. (вж. задача на О. Болца).
КЛЕТКА (cell) (кд) – във:
дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически
икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
110
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диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически
ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и типичен диалектически икономически ингредиент);
диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен
диалектически икореномически ингредиент);
диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, и типичен диалектически икоуниреномически
ингредиентдиалектически икоуниреномически ингредиент);
единна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
единна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент, типичен диалектически икокореномически ингредиент и дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и типичен диалектически икономически ингредиент);
единна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
единна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически
икотехномически ингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически
икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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единна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единнна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
изходна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и типичен диалектически икономически ингредиент);
изходна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически
икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
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изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетка на двустранните валутни курсове (в межд.);
комбинирана дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбинирана дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
комбинирана диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбинирана диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически
икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
комбинирана диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбинирана диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбинирана диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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мултисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеална диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически
икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеална диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеална диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна дерелевантна диалектическа икономическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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мултисеплетна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент
и типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически
ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
отделна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и типичен диалектически икономически ингредиент);
отделна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
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отделна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически
икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединена дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединена диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически
икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
разединена диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединена диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически
ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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разединена релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически
икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостойна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
самостойна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостойна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически
икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиентразединена диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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самостойна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически
ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна дерелевантна диалектическа икономическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент и типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставна дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
съставна дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставна диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически
икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
съставна диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икономически ингредиент);
съставна диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставна диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална дерелевантна диалектическа икономическа клетка (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, дерелевантен диалектически икономически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
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унисеална дерелевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, дерелевантен
диалектически икотехномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеална диалектическа икономическа клетка (вж. диалектически
икономически ексоингредиент, диалектически икономически ингредиент и
типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеална диалектическа икореномическа клетка (вж. диалектически
икореномически ексоингредиент, диалектически икореномически ингредиент
и типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеална диалектическа икотехномическа клетка (вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална диалектическа икоуниреномическа клетка (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент, диалектически икоуниреномически
ингредиент и типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КЛЕТКА НА ДВУСТРАННИТЕ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (bilateral exchange
rates cage) (в межд.) – структурна единица на решетката от двустранни валутни курсове (в межд.) на страните от Европейската валутна система - ЕВС
(в межд.). Съдържа три елемента: двустранен централен валутен курс (в
межд.), двустранен максимален валутен курс (в межд.) и двустранен минимален валутен курс (в межд.).
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular derelevant dialectical economic exoingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular derelevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (cellular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (cellular derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
124

296

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

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

КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular derelevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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разединен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
изходен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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разединен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(cellular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(cellular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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самостоен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
единен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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отделен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(cellular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически
ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(cellular dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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самостоятелен клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
единен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент
(вж.
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
изходен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
единен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
отделен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически
икоуниреномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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комбиниран клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПЛЕКС (cellular economic complex) –
вж. клетъчно икономическо пространство.
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular relevant dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (cellular relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (cellular relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
142

314

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КИБЕРНЕТИКА
до КНИЖНИ ПАРИ

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

отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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обединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (cellular typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (cellular typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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унисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (cellular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (cellular typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
КЛЕТЪЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (cellular economic
space) – хаусдорфово икономическо пространство, на което е придадено (е
присвоено) клетъчно икономическо разбиване. Всеки симплициален икономически комплекс (всяко симплициално икономическо пространство) е клетъчно
икономическо пространство. Както и обратно, за всяко клетъчно икономическо пространство съществува хомотопично еквивалентно (вж. икономическа
хомотопия) на него симплициално икономическо пространство със същата
размерност. Клетъчното икономическо разбиване (cellular economic
decomposition) е клетъчен икономически комплекс, който удовлетворява
следните две условия: (1) За всяка икономическа точка x ∈ X икономическият
комплекс X(x) е краен, което означава, че е съставен от краен брой икономически клетки (така че за произволно подмножество A на клетъчния комплекс X
с X(A) се означава пресичането на всички подкомплекси на комплекса X, съдържащи подмножеството A) [първото условие се схваща като крайност на
заключването в клетъчното икономическо разбиване (closure finitenes of
cellular economic decomposition)]. (2) Ако F е някакво множество на клетъчния
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икономически комплекс X и за всяка клетка t от този комплекс икономическото сечение F I t е затворено в t (значи и в X), тогава F е затворено икономическо подмножество в X (вж. затворено икономическо множество); освен това всяка икономическа точка x ∈ X принадлежи на някаква определена клетка
tx от клетъчния икономически комплекс X и се изпълнява равенството
X ( x) = X (t x ) = X (t x ) [второто условие се схваща като слаба топология в
клетъчното икономическо разбиване (weak topology of cellular economic
decomposition)]. В общия случай клетъчният икономически комплекс
(cellular economic complex) е отделимо (сепарабелно) икономическо пространство X, което е обединение от непресичащи се икономически клетки.
КЛЕТЪЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ (cellular economic decomposition) – вж. клетъчно икономическо пространство.
КЛЕТЪЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗБИВАНЕ (cellular economic decomposition) (ки) – във:
клетъчно икономическо разбиване (вж. клетъчно икономическо пространство);
крайност на заключването в клетъчното икономическо разбиване
(вж. клетъчно икономическо пространство);
слаба топология в клетъчното икономическо разбиване (вж. клетъчно
икономическо пространство).
КЛИН (wedge) (в макр.) (кд) – във:
данъчен клин (в макр.).
КНИГА (paper) (кд) – във:
абсолютна норма на очаквания доход от ценните книги (в макр.) (същото
като норма на очаквания доход от ценните книги (в макр.));
доход на единица от текущата цена на ценната книга (в макр.) (същото
като доходност на ценната книга (в макр.));
доходност на ценната книга (в макр.);
извънсписъчен пазар на ценните книги (в макр.);
корпоративна ценна книга (в макр.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – номинален валутен курс при относителен финансов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – номинален лихвен процент” (в межд.);
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крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар при относителен финансов паритет” (в
межд.);
крива на агрегатното предлагане на ценни книги (в макр.);
крива на агрегатното търсене на ценни книги (в макр.);
местна ценна книга (в межд.);
непазарна ценна книга на федералното правителство (в макр.);
неперфектна заменяемост на ценните книги (в межд.) (същото като непълна заменяемост на ценните книги (в межд.));
непълна заменяемост на ценните книги (в межд.);
норма на очаквания доход от ценните книги (в макр.);
норма на очаквания текущ доход от ценните книжа (в макр.);
очакван доход от ценните книги (в макр.);
очакван текущ доход от ценните книги (в макр.);
очаквана възвръщаемост на ценните книги (в макр.);
пазар на ценни книги на федералното правителство (в макр.);
пазар на ценните книги (в макр.);
пазарна ценна книга на федералното правителство (в макр.);
перфектна заменяемост на ценните книги (в межд.) (същото като пълна
заменяемост на ценните книги) (в межд.));
погасителен доход от ценни книги (в макр.);
права “абсолютно равнище на цените на ценните книги – номинален валутен курс” (в межд.);
правителствена ценна книга;
пълна заменяемост на ценните книги (в межд.);
равновесен обем на цените книги (в макр.);
равновесие на пазара на ценните книги (в макр.);
търговска книга (в макр.);
функция на търсенето на местни ценни книги (в межд.);
цена на ценните книги (в макр.);
ценна книга (в макр.);
ценна книга на федералното правителство (в макр.);
ценна книга с нулев купон (в макр.);
ценна книга, осигурена с недвижимост (в макр.);
чуждестранна ценна книга (в межд.).
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КНИЖНИ ПАРИ (paper money) (в макр.) – пари, чиято функция на средство
за обръщение се изпълнява от книжни знаци с определена номинална
стойност, без да имат своя собствена стойност (освен разходите за отпечатването им).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (coalitional economic game) –
икономическа игра, в която участвува поне една икономическа коалиция от играчи; икономическа игра, в която коалициите на икономическите действия Kд
и коалициите на икономическите интереси Kи представляват различни семейства от икономически множества (икономически семейства) [в общия
случай те могат да бъдат и пресичащи се (вж. пресичане на икономически
множества)] от подмножества на множеството I на участниците играта [на
икономическите играчи (economic players)]. Отношението на предпочитание
на всяка от коалициите се описва от функцията на печалбата Hk. Обикновено
се разглежда случаят, при който K и ⊂ K д . Множеството от коалиции на икономическите действия (икономическото множество на действията) Kд трябва
да се разбира като симплициален икономически комплекс (същото като симплициално икономическо пространство) с множество върхове I. Основание за това дава положението, че някои от топологичните свойства на икономическото
множество Kд имат теоретико-игров смисъл (вж. топологично икономическо
пространство). Протичането на коалиционната икономическа игра може да се
интерпретира като съгласуван избор от играчите на коалиционни икономически стратегии (coalitional economic strategies) за всяка коалиция на действията поотделно, след което в получилата се икономическа ситуация всяка коалиция на икономическите интереси K получава печалба Hk(s). Оптималността
в коалиционните икономически игри представлява своеобразна локализация
на икономическите конфликти (вж. конфликтна икономическа ситуация) и
трябва да се разбира като устойчивост на икономическата ситуация s (вж. устойчивост на икономическата игра), представляваща от своя страна изпълнение на следното условие: икономическата коалиция на интересите K не е заинтересована да се отклони от своята коалиционна икономическа стратегия в ситуацията s, дори когато някои от коалициите се отклони от своята стратегия.
Вж. и теория на игрите в икономиката.
КОАЛИЦИОННО-РАЦИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (coalitionally-rational economic configuration) в икономическите игри – вж.
устойчивост на икономическата игра.
КОАЛИЦИЯ (coalition) (кд) – във:
икономическа коалиция;
икономическа координация чрез създаване на коалиции;
коалиция на икономическите действия;
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коалиция на икономическите интереси.
КОАЛИЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ (coalition of the economic actions) – група от лица, наречени икономически играчи (economic
players), които вземат решение в условията на икономически конфликт при
осъществяването на икономическа игра; една от разновидностите на икономическата коалиция и същото като икономическа коалиция на действията. Вж.
теория на игрите в икономиката и конфликтна икономическа ситуация.
КОАЛИЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ (coalition of the economic interests) – група от лица, наречени икономически играчи (economic
players), които отстояват някакви икономически интереси в условията на икономически конфликт при осъществяването на икономическа игра; една от разновидностите на икономическата коалиция и същото като икономическа коалиция на интересите. Вж. теория на игрите в икономиката и конфликтна
икономическа ситуация.
КОБ, Ч. (Cobb, C.) (кд) – във:
линейно-еднородна производствена функция на Коб, Ч., и Дъглас, П.
(вж. производствена функция на Ч. Коб и П. Дъглас);
производствена функция на Коб, Ч., и Дъглас, П. (Cobb-Douglas production
function).
КОВАРИАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНЗОР* (covariant economic tensor)
– вж. икономически тензор (математическа интерпретация).
КОВАРИАЦИОННА МАТРИЦА (covariance /covariation/ matrix) (ки) – във:
икономическа ковариационна матрица (същото като ковариациионна
матрица в икономиката).
КОВАРИАЦИОННА МАТРИЦА В ИКОНОМИКАТА (covariance
/covariation/ matrix in economy), икономическа ковариационна матрица, –
квадратна матрица с размерност k × k, съставена от ковариациите σij = cov (xi, xj)
на случайните икономически величини x1, x2, …, xk, която има следния вид:

2

332

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

----------------------------------------------------------------------------------------------------- σ11 , σ12 , ..., σ1k 
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K =
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kk 

Тя е симетрична по отношение на главния си диагонал, което се дължи на
свойството на симетричност на ковариацията на случайните икономически величини. Вж. икономическа ковариация.
КОВАРИАЦИОННА СТАЦИОНАРНОСТ (covariational stationarity) (ки) –
във:
съвместна икономическа ковариационна стационарност (същото като
съвместна икономическа ковариация).
КОВАРИАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕСИ* (covariational function of the stochastic /random/ economic
processes) – същото като корелационна функция на случайните икономически
процеси.
КОВАРИАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕСИ (covariational function of the stochastic /random/ economic processes)
(ки) – във:
ковариационна функция на случайните икономически процеси (същото като корелационна функция на случайните икономически процеси);
нормирана ковариационна функция на случайните икономически процеси
(същото като коефициент на корелация на случайните икономически процеси).
КОВАРИАЦИЯ (covariance /covariation/) (кд) – във:
икономическа ковариация;
комплексна форма на съвместната икономическа ковариация (вж.
крос-спектрален анализ в икономиката);
нормирана ковариация на случайния икономически процес (същото като
коефициент на автокорелация на случайния икономически процес).
съвместна икономическа ковариация;
съвместна ковариация на двумерния икономически процес (същото като
съвместна икономическа ковариация).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОВАРИАЦИЯ НА ДВУМЕРНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (covariance of the two-dimensional economic process) (ки) – във:
комплексна форма на съвместната ковариация на двумерния икономически процес (същото като комплексна форма на съвместната икономическа ковариация; вж. крос-спектрален анализ в икономиката);
нормирана ковариация на случайния икономически процес (същото като
коефициент на автокорелация на случайния икономически процес);
съвместна ковариация на двумерния икономически процес (същото като
съвместна икономическа ковариация).
КОВАРИАЦИЯ НА СЛУЧАЙНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (covariance of the stochastic /random/ economic process) (ки) – във:
нормирана ковариация на случайния икономически процес (същото като
коефициент на автокорелация на случайния икономически процес).
КОВЕКТОР (covector) (ки) – във:
икономически ковектор (същото като линейна икономическа форма) [вж.
и икономически тензор (математическа интерпретация)].
КОДИСПОЗИТ (codisposite) (кд) – във:
икокореномически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икоуниреномически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОДИСПОТИТ (codispotite) (кд) – във:
икокореномически кодиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически кодиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически кодиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически кодиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически кодиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (codiffectual economic
good) – същото като кофективно икономическо благо.
КОДИФИКАСНОСТ (codiffectuality /codifficacy/) (кд) – във:
икономическа кодификасност (същото като икономическа кофективност).
КОЗАПАС (costock) (кд) – във:
икокореномически козапас (вж. дерелевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически козапас (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически козапас (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически козапас (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически козапас (вж. дерелевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент).
КОЕРЦИТИВНА ГРАНИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (coercive
boundary economic problem) – вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЕРЦИТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (coercive economic problem)
(ки) – във:
коерцитивна гранична икономическа задача (вж. гранична икономическа задача за диференциално уравнение с частни производни).
КОЕФИЦИЕНТ (coefficient) (кд) – във:
абсолютен коефициент на икономическа стабилизация (същото като пределна стабилизируема икономическа величина);
еквивалентен коефициент на икономическа еластичност (вж. метод
на хармоничния баланс в икономиката);
еквивалентен коефициент на икономическа еластичност (вж. метод
на хармоничния баланс в икономиката).
еквивалентен коефициент на икономическо затихване (вж. метод на
хармоничния баланс в икономиката);
икономически коефициенти на Ж. Фурие;
икономически коефициенти на Фурие, Ж. (вж. ортогонални икономически елементи и ортонормирана икономическа система);
коефициент на автокорелацията на случайния икономически процес;
коефициент на акселерацията (в макр.) (същото като мощност на акселератора (в макр.));
коефициент на банковия свръхрезерв (в макр.);
коефициент на взаимната корелация на случайните икономически процеси;
коефициент на взаимното изключване на целите в целевата програма
(същото като състезателност на целите в целевата програма);
коефициент на взаимното поддържане на целите в целевата програма;
коефициент на Джини (в макр.);
коефициент на доверието (вж. интервал на доверителност);
коефициент на евровалутните резерви (в межд.);
коефициент на еластичността на заместването на икономическите
явления (вж. еластичността на заместването на икономическите явления);
коефициент на еластичността на заместването на капитала с труд (в
микр.);
коефициент на еластичността на заместването на производствените
икономически фактори (вж. еластичността на заместването на производствените икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на еластичността на заместването на труда с капитал (в
микр.);
коефициент на еластичността на икономическата полезност към икономическия продукт (вж. еластичност на икономическата полезност към
икономически продукт, продуктово-полезностна диспозиционна икономическа
функция);
коефициент на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата стойност към икономическия продукт (вж. продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата същност към икономическото явление (вж. диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа
функция с постоянни коефициенти на еластичност);
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);
коефициент на еластичността на импортното предлагане (в межд.);
коефициент на еластичността на качеството на продукта към дохода
(в микр.);
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на еластичността на общия разход към дохода (в микр.);
коефициент на еластичността на общия разход към цената (в микр.);
коефициент на еластичността на полезностния общ потребителен разход (в микр.);
коефициент на еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. еластичност на полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти);
коефициент на еластичността на потребностите към продуктовото
търсене (в микр.);
коефициент на еластичността на пределната полезност към продуктовото търсене (в микр.);
коефициент на еластичността на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
коефициент на еластичността на продуктовото предлагане към цената
(в микр.);
коефициент на еластичността на продуктовото търсене към дохода (в
микр.);
коефициент на еластичността на производството към капитала (в
микр.);
коефициент на еластичността на производството към производствения
икономически фактор (в микр.);
коефициент на еластичността на производството към труда (в микр.);
коефициент на еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. еластичност на стойностноеквивалентното заместване на икономическите продукти);
коефициент на зависимите инвестиции (в макр.) (същото като мощност
на акселератора (в макр.));
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.);
коефициент на затихването на икономическите колебания (вж. неприодичен колебателен икономически процес);
коефициент на значимостта на целите в целевата програма;
коефициент на изменението на условията на търговията (в межд.);
коефициент на икономическа стабилизация;
коефициент на икономическата автокорелация;
коефициент на икономическата вариация;
коефициент на икономическата дифузия (вж. икономическа дифузия);
коефициент на икономическата корелация на Пирсън, К.;
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на икономическата корелация;
коефициент на икономическо определение;
коефициент на икономическото пренасяне (вж. икономическа дифузия);
коефициент на инвестиционната мултипликация (в макр.);
коефициент на корелацията на случайните икономически процеси;
коефициент на мащаба на икономическото интензиониране (вж. мащаб на икономическото интензиониране и продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране);
коефициент на мащаба на полезностното интензиониране на икономическите продукти (вж. мащаб на полезностното интензиониране на икономическите продукти);
коефициент на мащаба на производството (вж. мащаб на производството и продуктивност от мащаба на производството);
коефициент на мащаба на стойностното интензиониране на икономическите продукти (вж. мащаб на стойностното интензиониране на икономическите продукти);
коефициент на множествената икономическа корелация;
коефициент на мултипликацията (в макр.);
коефициент на наличните пари (в макр.);
коефициент на неравномерността на икономическата система (същото
като статизъм на икономическата система);
коефициент на обикновената икономическа корелация;
коефициент на плъзгането на икономическата прогноза;
коефициент на плъзгането на икономическия план;
коефициент на полезностния мащаб на потреблението (в микр.) (вж.
полезностен мащаб на потреблението) (в микр.);
коефициент на предаване на икономическата система;
коефициент на предаването на икономическия регулатор;
коефициент на пределната полезност на парите (в микр.);
коефициент на пределната стойност на парите (в микр.);
коефициент на регресията (същото като регресионен коефициент);
коефициент на статизма на икономическия регулатор;
коефициент на трансакцията (в макр.) (същото като пределна склонност
към трансакция (в макр.));
коефициент на усилването в регулаторната икономическа система (същото като коефициент на предаване на икономическия регулатор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на усилването на икономическата система (същото като коефициентът на предаване на икономическата система);
коефициент на частичната икономическа корелация;
коефициенти на икономическото подобие (вж. икономическо подобие);
относителен коефициент на икономическа стабилизация;
относителен коефициент на погасяване на икономическите колебания;
постоянен коефициент на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
променлив коефициент на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност);
стандартен коефициент на регресия;
статичен коефициент на грешка в регулаторната икономическа система (същото като доброкачественост на системата на икономическо регулиране);
уточнен коефициент на икономическото определение.
КОЕФИЦИЕНТ НА АВТОКОРЕЛАЦИЯТА НА СЛУЧАЙНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (autocorrelation coefficient of the stochastic /random/
economic process), нормирана автокорелационна функция на случайния
икономически процес, нормирана ковариация на случайния икономически процес, – коефициент, който характеризира в относително изражение
степента на зависимост (обвързаност и релевантност) между две реализации
(реализации към два различни момента във времето) на даден случаен икономически процес X(t) = x(t), независимо от това дали тя се определя от някаква
причинна връзка или пък е случайно съвпадение. Представлява съотношението rxx(t1, t2) между автокорелационната функция на случайния икономически
процес Rxx(t1, t2) и средногеометричното значение от икономическите дисперсии D[x(t1)] и D[x(t2)] на процеса към двата момента във времето t1 и t2:
rxx (t1 , t 2 ) =

Rxx (t1 , t 2 )
R xx (t1 , t 2 )
+
.
D[ x(t1 )]D[ x(t 2 )]
Rxx (t1 , t1 ) Rxx (t 2 , t 2 )

КОЕФИЦИЕНТ НА АКСЕЛЕРАЦИЯТА (acceleration coefficient) (в макр.) –
същото като мощност на акселератора (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЕФИЦИЕНТ НА БАНКОВИЯ СВРЪХРЕЗЕРВ (excess bank reserve
coefficiet; excess bank reserve ratio) (в макр.) – съотношение между “излишния”
банков резерв (в макр.) и размера на чековите депозити (в макр.) на търговската банка (в макр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА ВЗАИМНАТА КОРЕЛАЦИЯ НА СЛУЧАЙНИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ* (cross-correlation coefficient of the stochastic
/random/ economic processes), нормирана взаимна корелационна функция
на случайните икономически процеси, – коефициент, който характеризира в
относително изражение степента на зависимост (обвързаност и релевантност) между две реализации (реализации към два различни момента във времето t1 и t2 на два случайни икономически процеси X(t) = x(t) и Y(t) = y(t), независимо от това дали тя се определя от някаква причинна връзка или пък е случайно съвпадение. Той е съотношението rxx(τ) между взаимната корелационна
функция на случайните икономически процеси Rxy(τ2) и средногеометричното
значение от икономическите дисперсии Dx и Dy на двата процеса към двата
момента във времето t1 и t2:
1 T
[x(t1 ) − mx (t1 )] y (t + τ ) − m y (t + τ ) dt
Rxy (τ )
T t =∫−T
rxy (τ ) =
==
,
Dx D y
Dx D y

[

]

където τ = t1 – t2., а mx(t) = E[x(t)] и my(t) = E[y(t)] са математическите икономически очаквания съответно на случайните икономически процеси X(t) = x(t)
и Y(t) = y(t).
КОЕФИЦИЕНТ НА ВЗАИМНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА (goals mutually incompatibility coefficient of the target
program) – същото като състезателност на целите в целевата програма.
КОЕФИЦИЕНТ НА ВЗАИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА (goals mutually supporting coefficient of the target
program) (при социализма) – показва в каква степен постигането на една цел в
комплексната целева програма при прилагането на програмно-целевия подход
в управлението съдействува за постигането на останалите нейни цели.
КОЕФИЦИЕНТ НА ГРЕШКАТА В РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (coefficien error in the regulation economic system) (ки) –
във:
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статичен коефициент на грешка в регулаторната икономическа система (същото като доброкачественост на системата на икономическо регулиране).
КОЕФИЦИЕНТ НА ДЖИНИ (Gini coefficient) (в макр.) – общовъзприета
статистическа мярка за измерване на социалното неравенство. Равен е на половината от усреднената разлика в доходите на домакинствата, разделена на
средния доход.
КОЕФИЦИЕНТ НА ДОВЕРИЕТО (confidence coefficient) – вж. интервал на
доверителност.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕВРОВАЛУТНИТЕ РЕЗЕРВИ (eurocurrency reserves
rate) (в межд.) – поддържани в страната емитент резерви на евробанките (в
межд.) [вж. банков резерв (в макр.)] срещу единица евровалутни депозити (в
межд.).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА (elasticity coefficient) (ки) – във:
еквивалентен коефициент на икономическа еластичност (вж. метод
на хармоничния баланс в икономиката);
коефициент на еластичността на заместването на икономическите
явления (вж. еластичността на заместването на икономическите явления);
коефициент на еластичността на заместването на капитала с труд (в
микр.);
коефициент на еластичността на заместването на производствените
икономически фактори (вж. еластичността на заместването на производствените икономически фактори);
коефициент на еластичността на заместването на труда с капитал (в
микр.);
коефициент на еластичността на икономическата полезност към икономическия продукт (вж. еластичност на икономическата полезност към
икономически продукт, продуктово-полезностна диспозиционна икономическа
функция);
коефициент на еластичността на икономическата полезност към материалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);

12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на еластичността на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата стойност към икономическия продукт (вж. продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата стойност към материалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата стойност към нематериалния икономически продукт (вж. двупродуктова материалнонематериална стойностна диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическата същност към икономическото явление (вж. диспозиционна икономическа функция);
коефициент на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа
функция с постоянни коефициенти на еластичност);
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);
коефициент на еластичността на импортното предлагане (в межд.);
коефициент на еластичността на качеството на продукта към дохода
(в микр.);
коефициент на еластичността на общия разход към дохода (в микр.);
коефициент на еластичността на общия разход към цената (в микр.);
коефициент на еластичността на полезностния общ потребителен разход (в микр.);
коефициент на еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. еластичност на полезностноеквивалентното заместване на икономическите продукти);
коефициент на еластичността на потребностите към продуктовото
търсене (в микр.);
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на еластичността на пределната полезност към продуктовото търсене (в микр.);
коефициент на еластичността на продуктовия общ производствен разход (в микр.);
коефициент на еластичността на продуктовото предлагане към цената
(в микр.);
коефициент на еластичността на продуктовото търсене към дохода (в
микр.);
коефициент на еластичността на производството към капитала (в
микр.);
коефициент на еластичността на производството към производствения
икономически фактор (в микр.);
коефициент на еластичността на производството към труда (в микр.);
коефициент на еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти (вж. еластичност на стойностноеквивалентното заместване на икономическите продукти);
постоянен коефициент на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
променлив коефициент на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ* (elasticity coefficient of economic phenomena substitution) (*) – вж. еластичността на заместването на икономическите явления.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА КАПИТАЛА С ТРУД (elasticity coefficient of labour substitution capital) (в микр.) –
немного точно означение (в литературата) на понятието за коефициент на
еластичността на заместването на физическия с трудовия производствен икономически фактор (вж. еластичност на заместването на физическия
с трудовия производствен икономически фактор). Той е частното между процентното изменение на съотношението между разходите на капитала и труда,
от една страна, и процентното изменение на съотношението между пределните
производителности на капитала и труда, от друга страна [вж. пределна произ14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водителност на капитала (в микр.) и пределна производителност на труда (в
микр.)]. Представлява още процентното изменение на съотношението между
разходите на капитала и труда при един процент изменение на съотношението
между техните пределни производителности.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (elasticity coefficient of production economrc factors substitution) – вж. еластичност на заместването на производствените икономически фактори.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ЗАМЕСТВАНЕТО НА
ТРУДА С КАПИТАЛ (elasticity coefficient of capital substitution labour) (в
микр.) – немного точно означение (в литературата) на понятието за коефициент на еластичността на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор (вж. еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор). Той е частното
между процентното изменение на съотношението между разходите на труда и
капитала, от една страна, и процентното изменение на съотношението между
пределните производителности на труда и капитала, от друга страна [вж. пределна производителност на капитала (в микр.) и пределна производителност
на труда (в микр.)]. Представлява още процентното изменение на съотношението между разходите на труда и капитала при един процент изменение на
съотношението между техните пределни производителности.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (coefficient of the
economic utility elasticity to the economic product) – вж. еластичност на икономическата полезност към икономически продукт, продуктово-полезностна
диспозиционна икономическа функция.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ КЪМ МАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ*
(coefficient of the economic utility elasticity to the material economic product) – вж.
двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция, еластичност на икономическата полезност към материалния икономически продукт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЕЗНОСТ КЪМ НЕМАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ*
(coefficient of the economic utility elasticity to the immaterial economic product) –
вж. двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна
икономическа функция, еластичност на икономическата полезност към нематериалния икономически продукт.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТОЙНОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ* (coefficient of the
economic value elasticity to the economic product) – вж. еластичност на икономическата стойност към икономически продукт, продуктово-стойностна
диспозиционна икономическа функция.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТОЙНОСТ КЪМ МАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ*
(coefficient of the economic value elasticity to the material economic product) – вж.
двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция, еластичност на икономическата стойностт към материалния икономически продукт.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТОЙНОСТ КЪМ НЕМАТЕРИАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ*
(coefficient of the economic value elasticity to the immaterial economic product) –
вж. двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна
икономическа функция, еластичност на икономическата стойностн към нематериалния икономически продукт.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СЪЩНОСТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (coefficient of the
economic essence elasticity to the economic phenomenon) – вж. диспозиционна
икономическа функция.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДЕР КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР* (coefficient of the economic
ingreder elasticity to the economic ingredor) – вж. еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДЕР КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР (coefficient of economic ingreder elasticity to the economic ingredor) (ки) – във:
коефициент на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа
функция с постоянни коефициенти на еластичност);
постоянен коефициент на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
променлив коефициент на еластичността на икономическия ингредер
към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКТОР (elasticity coefficient of the
economic product to the economic factor) – вж. собствено-производствена икономическа функция.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ КЪМ ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (elasticity coefficient of the economic product to the labour production
economic factor) – вж. двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ КЪМ ФИЗИЧЕСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (elasticity
coefficient of the economic product to the physical economic factor) – вж. двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПОЛЕЗНОСТНОЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (elasticity coefficient of the economic products utility-equivalent
substitution) – вж. еластичност на полезностно-еквивалентното заместване
на икономическите продукти.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА КЪМ ДОХОДА (coefficient of product quality elasticity to revenue) (в
микр.) – показва колко процента изменение на цената на икономическия про17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт (на продуктовата цена) (купуван от потребителя) съответствуват на
един процент изменение на неговия доход.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ИМПОРТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (elasticity coefficient of import supply) (в межд.) – процентно изменение
на физическия обем на импортното предлагане на даден продукт при един
процент изменение на неговата международна цена (в межд.). При малка
страна той е безкрайно голям.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ОБЩИЯ РАЗХОД КЪМ
ЦЕНАТА (coefficient of total cost elasticity to price) (в микр.) – показва с колко
процента нараства общият паричен разход за закупуване на определен обем
икономически продукт, ако неговата продуктова цена нарасне с един процент.
Равен е на единица минус коефициента на еластичността на продуктовото
търсене към цената (в микр.). Това е следствие от положението, че общият
разход зависи от два фактора – цената на продукта и равнището на потребителското търсене.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ОБЩИЯ РАЗХОД КЪМ
ДОХОДА (coefficient of total cost elasticity to income) (в микр.) – представя величината на еластичността на общия разход към дохода (в микр.). Показва с
колко процента се променя общият разход на потребителя за закупуването на
икономически продукти, ако с един процент се промени неговият доход.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ ОБЩ
ПОТРЕБИТЕЛЕН РАЗХОД* (coefficient of the utility total consumption cost
elasticity) (в микр.) (*) – показва с колко процента нараства полезностения общ
потребителен разход (в микр.) (изразен в парични единици) на икономическата единица (в т.ч. и на индивида), ако с един процент нарасне обемът на
нейната обща икономическа полезност (последната измерена в полезностни
единици).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ КЪМ
ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (coefficient of necesities elasticity to product
demand) (в микр.) – представя величината на еластичността на потребностите към продуктовото търсене (в микр.). Отрицателна величина, която показва с колко процента намаляват незадоволените икономически потребности
на потребителя, ако с един процент се увеличи неговото продуктово търсене
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в микр.) (респ. неговото потребление) (вж. индивидуално продуктово търсене).

КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ КЪМ ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (coefficient of marginal utility
elasticity to product demand) (в микр.) – представя величината на еластичността на пределната полезност към продуктовото търсене (в микр.) (вж. пределна икономическа полезност). Показва с колко процента се променя пределната полезност на парите (в микр.), ако с един процент се увеличи продуктово търсене (в микр.) на потребителя (респ. неговото икономическо потребление). Когато този коефициент е по-голям от единица, е налице силноеластична крива на пределната полезност (strongly-elastic marginal utility cirve) (в
микр.), когато е по-малък от единица – нееластична крива на пределната
полезност (inelastic marginal utility cirve) (в микр.), когато е равен на единица –
единичноеластична крива на пределната полезност (single-elastic marginal
utility cirve) (в микр.). Тъй като при оптимално потребителско поведение продуктовата цена е пропорционална на пределната полезност, еластичността на
потребителското търсене към цената е в обратна зависимост от еластичността
на пределната полезност към продуктовото търсене. Затова силноеластичната крива на пределната полезност обуславя нееластично продуктово
търсене, а нееластичната крива на пределната полезност обуславя силноеластично продуктово търсене. По аналогичен начин може да се достигне
до извода, че при силноеластична крива на потребностите (strongly-elastic
necesities curve) [която отговаря на силна еластичност на потребностите към
продуктовото търсене (strong necesities elasticity to product demand), т.е. когато са налице силноеластични потребности (strongly-elastic necesities)] се индуцира нееластична пределна полезност (inelastic marginal utility), а при нееластична крива на потребностите (inelastic necesities curve) [която отговаря
на слаба еластичност на потребностите към продуктовото търсене (weak
necesities elasticity to product demand), т.е. когато са налице нееластични потребности (inelastic necesities)] се индуцира силноеластична пределна полезност (strongly-elastic marginal utility).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТОВИЯ ОБЩ
ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (coefficient of poduct total production cost
elasticity) (в микр.) – показва с колко процента нараства продуктовия общ производствен разход (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата),
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ако с един процент нарасне обемът на нейния общ продукт (в микр.) от даден
вид на фирмата.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ КЪМ ЦЕНАТА (coefficient of product supply elasticity to price) (в
микр.) – показва процентното изменение на продуктовото предлагане (в
микр.), породено от един процент изменение на цената на икономическия продукт (на продуктовата цена).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ЦЕНАТА (coefficient of product demand elasticity to price) (в микр.) –
показва процентното изменение на обема на продуктовото търсене (в микр.) ,
обусловено (породено) от един процент изменение на цената на икономическия продукт (на продуктовата цена), взето с отрицатeлен знак. Негови разновидности са коефициентът на еластичността на пазарното продуктово
търсене към цената (coefficient of product market-demand elasticity to price),
коефициентът на еластичността на индивидуалното продуктово търсене към цената (coefficient of product individual-demand elasticity to price), коефициентът на еластичността на индивидуалното пазарно продуктово
търсене към цената (coefficient of product individual-market-demand elasticity
to price).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ЦЕНАТА (coefficient of product demand elasticity to price) (ки) – във:
коефициент на еластичността на продуктовото търсене към цената (в
микр.);
постоянен коефициент на еластичността на продуктовото търсене към
цената (в микр.);
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ КЪМ ДОХОДА (coefficient of product demand elasticity to income;
coefficient of income marginal elasticity of product demand) (в микр.) – представя
величината на еластичността на продуктовото търсене към дохода (в
микр.). Показва с колко процента де променя обемът на продуктовото търсене (в микр.) на потребителя (респ. на потребителите), ако с един процент се
промени неговия (респ. техният) доход.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ
КАПИТАЛА (production elasticity coefficient to capital) (в микр.) – показва с
колко процента се променя обемът на икономическото производство [на произведения общ продукт (в микр.)], ако с един процент се промени обемът на
капитала при положение че всички други производствени икономически фактори са постоянни величини.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (production elasticity
coefficient to production economic factor) (в микр.) – същото като коефициент
на еластичността на икономическия продукт към икономическия фактор
(вж. собствено-производствена икономическа функция). Показва с колко процента се променя обемът на икономическото производство (на произведения
общ продукт), ако с един процент се промени обемът на дадения фактор на
производството при положение че всички други производствени икономически
фактори са постоянни величини.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО КЪМ
ТРУДА (production elasticity coefficient to labour) (в микр.) – същото като коефициент на еластичността на икономическия продукт към трудовия производствен икономически фактор (вж. двуфакторна трудово-физическа
производствена икономическа функция). Показва с колко процента се променя
обемът на икономическото производство [на произведения общ продукт (в
микр.)], ако с един процент се промени обемът на труда (на трудовия производствен икономически фактор) при положение че всички други производствени икономически фактори са постоянни величини.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА СТОЙНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ*
(elasticity coefficient of the economic products value-equivalent substitution) – вж.
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАВИСИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ (dependent investment
coefficient) (в макр.) – същото като мощност на акселератора (в макр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧАСТИЧНИ БАНКОВИ РЕЗЕРВИ (rate of required fractional bank reserves) (в межд.), условие на задъл21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жителните банкови резерви (в межд.), – величина на задължителните банкови резерви (в макр.), поддържани от банковата система на дадена страна
срещу една парична единица местни депозити (в межд.) в търговските банки
(в макр.) на тази страна.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАТИХВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КОЛЕБАНИЯ* (attenuator factor of the economic oscillations) – вж. неприодичен колебателен икономически процес.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЗНАЧИМОСТТА НА ЦЕЛИТЕ В ЦЕЛЕВАТА
ПРОГРАМА (goals importance coefficient of the target program) при социализма
– изразява степента на важност на целите в комплексната целева програма и
степента на техния приоритет при прилагането на програмно-целевия подход в
управлението.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА (change coefficient of terms of trade) (в межд.) – съотношение между условията на търговията (в межд.) на дадена страна след и преди на въвеждането
на митнически съюз (в межд.).
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АВТОКОРЕЛАЦИЯ (economic autocorrelation coefficient) – числена мярка на икономическата автокорелация. Вид коефициент на икономическа корелация. Представлява съотношението ρ(k) = rxx(k) между икономическата ковариация Rxx(k), наричана още
икономическа автокорелационна функция (автокорелационна функция в икономиката) (която е вид корелационна функция в икономиката), от една страна,
и икономическата дисперсия (квадратния корен от произведението на двете
стандартни отклонения), от друга. Изчислява се чрез формулата
n −k

ρ (k ) = rxx (k ) =

∑ (xi − x )( xi + k − xk )

Rxx (k )

σ xxσ x + k , x + k

==

i =1
n −k

n

i =1

i =1+ k

,

∑ ( xi − x ) ∑ ( xi − x k )

където:
x са наблюдаваните значения на случайната икономическа величина X без
лагово отместване (на изходния статистическия ред с дължина n – k), чиито
номера са от 1 до n – k;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xk – наблюдаваните значения на случайната икономическа величина X с
лагово отместване от k елемента (на отместения статистически ред с дължина
n – k), чиито номера са от k + 1 до n;
n – броят на елементите на пълния статистически ред;
x – средното значение [математическото икономическо очакване E(x)]
на наблюдаваната случайната икономическа величина X без лагово отместване, което се определя по формулата
1 n−k
x=
∑ xi ;
n − k i =1
xk – средното значение [математическото очакване E(xk)] на наблюдаваната случайна икономическа величина X с лагово отместване от k елемента,
което се определя по формулата
n
1
xk =
∑ xi .
n − k i =1+ k

Същото е като нормирана икономическа автоковариация* (weighting
economic autocovariance), тъй като последната е ковариацията при нулево отместване.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВАРИАЦИЯ (economic variation coeffitient) – отношението σ x : x между стандартното отклонение в икономиката и средното значение (математическото очакване) на една случайна
икономическа величина. Характеризира степента на вариране на случайната
икономическа величина, измерена относително (която се пада на единица
средно значение на величината), и дава възможност да се съпостави варирането на две случайни икономически величини, без това да се влияе от използваните мерни единици и мащаби за определяне на дисперсията. Вж. икономическа дисперсия.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИФУЗИЯ* (economic diffusion coefficient) – вж. икономическа дифузия.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕЛАСТИЧНОСТ (coefficient
of the economic elasticity) (ки) – във:
еквивалентен коефициент на икономическа еластичност (вж. метод
на хармоничния баланс в икономиката).
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОРЕЛАЦИЯ (economic correlation coefficient) – числена характеристика, статистическа мярка на икономическата корелация между две случайни икономически величини X и Y. Измерва
в относителна (нормирана) форма теснотата на стохастичната зависимост
между случайните икономически величини. По такъв начин изчиства разсейването на възможните им значения около вектора на математическото
икономическо очакване, което се съдържа в икономическата ковариация. Коефициентът на икономическата корелация е съотношението rxy между икономическата ковариация (икономическата корелационна функция) Rxy и корена на
произведението на техните икономически дисперсии, т.е. произведението на
техните стандартни отклонения (вж. стандартно отклонение в икономиката):
n

∑ ( xi − x )( yi − y )

Rxy

E[( x − x )( y − y )]
rxy =
=
==
σ xσ y
SxSy

i =1

,

n

2
2
∑ ( xi − x ) ( xi + k − x k )
i =1

където:
x са наблюдаваните значения на случайната икономическа величина X;
y – наблюдаваните значения на случайната икономическа величина Y; n –
броят на елементите на пълния статистически ред (на значенията на случайната икономическа величина);
x – средното значение [математическото икономическо очакване E(x)]
на наблюдаваната икономическа величина X, което се определя по формулата
x=

1 n
∑ xi ;
n i =1

y – средното значение [математическото икономическо очакване E(y)] на
наблюдаваната икономическа величина Y, което се определя по формулата
1 n
y = ∑ yi ;
n i =1

σx = Sx – стандартното отклонение на величината X;
σy = Sy – стандартното отклонение на величината Y.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Свойства на коефициента на икономическа корелация
Коефициентът на икономическа корелация притежава изброените по-долу
свойства.
Първо, ако случайните икономически величини X и Y са независими помежду си (във вероятностния смисъл), тогава коефициентът на икономическата корелация е равен на нула, т.е. rxy = 0. Независимите случайни икономически
величини са определими в смисъла на понятието за независимост в теорията
на вероятностите или още за статистическа независимост (statistical
independence).
Второ, за коефициента на икономическата корелация винаги е валидно
твърдението |rxy| ≤ 1, т.е. абсолютната му стойност не може да бъде по-голяма
от единица. Освен това |rxy| = 1 тогава и само тогава, когато X и Y са линейно
зависими случайни икономически величини. За линейно зависимите случайни
икономически величини е в сила изразът
y = rxy

σy
( x − x ) + y.
σx

В тези рамки се разграничават две разновидности на корелацията. При първата
rxy = 1. Такава разновидност е пълна икономическа корелация или още като положителна икономическа корелация. При нея величините X и Y нарастват или
намаляват едновременно. При втората разновидност rxy = – 1. Това е отрицателна икономическа корелация. При нея, когато едната от величините X и Y
нараства, другата намалява. Ако rxy = 0, тогава X и Y са некорелирани случайни
икономически величини. Когато X и Y са независими, те са и некорелирани. Обратното твърдение в общия случай обаче не е вярно. Но затова пък когато X и
Y имат съвместно нормално разпределение на икономическите вероятности,
тогава от тяхната некорелираност следва, че те са и независими. Коефициентът
на икономическата корелация характеризира само степента на линейна зависимост между случайните икономически величини X и Y; той обаче може да е
равен на нула даже когато помежду им има строго функционална зависимост
(когато е нелинейна). В общия случай, когато зависимостите между X и Y са
нелинейни, тогава коефициентът на икономическа корелация може да се определи като индекс на икономическа корелация.
Трето, коефициентът на икономическа корелация притежава свойството
за симетричност, т.е. rxy = ryx.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Четвърто, коефициентът на икономическа корелация на две случайни
икономически величини x и y е равен на ковариацията на техните нормирани
значения, наричани нормирани случайни икономически величини xн и yн, т.е.
rxy = cov( xн , yн ), xн =

x − mx

σx

, yн =

y − my

σy

.

Пето, от коефициентите на икономическа корелация
rij =

Rij

σ iσ j

=

cov( xi , x j )

σ iσ j

, i, j = 1, 2, ..., k ,

между линейно независимите случайни икономически величини x1, x2, …, xk
може да се построи икономическа корелационна матрица (корелационна матрица в икономиката) R
 1, r12 , ..., r1k 


 σ ij 
r21 , 1, ..., r2 k 

 ==
R = (rij ) = 
, σ i2 > 1, i, j = 1, 2, ..., k ,


σ σ 
−− −− −− −−
 i j


r
,
r
,
...,
1
 k1
k2


която е симетрична по отношение на главния си диагонал.
В областта на корелационните икономически зависимости се въвеждат
понятията за коефициент на икономическо определение и коефициент на икономическа корелация на К. Пирсън.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОРЕЛАЦИЯ НА ПИРСЪН,
К. (Pirson economic correlation coefficient) – специфичен коефициент на икономическа корелация, който е квадратният корен от коефициента на икономическо определение. Изчислява се чрез формулата
n

∑ (xi − xˆi )
r = 1−

i =1
n

2

.

∑ ( xi − x )

2

i =1

Вж. коефициент на икономическа корелация.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ* (coefficient/ of the economic stabilization) – икономическа величина, която дава коли26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чествена характеристика на ефективността на работата на икономическия стабилизатор в системата на икономическо регулиране (респ. в системата на
икономическо управление) по отношение на някакъв дестабилизиращ фактор
(destabilizing factor), в т.ч. и по отношение на някакъв дестабилизиращ икономически фактор (destabilizing economic factor). Обикновено регулируемата
икономическа величина в дадена система на икономическа стабилизация (т.е.
стабилизируемата икономическа величина) y (която е неин изход, нейно изходно икономическо въздействие) се намира в зависимост от множество от
икономически величини x1, x2, …, xn, които се променят при функционирането
на икономическия стабилизатор. В резултат на това се променя и самата регулируема икономическа величина по силата на някаква функция y = f (x1, x2, …,
xn). Коефициентът на икономическа стабилизация на y по отношение на величината (фактора) xi може да се определи по формулата
K xi =

∂y y
: , i = 1, 2, ..., n,
∂xi xi

Lx i =

∂y ∂xi
:
, i = 1, 2, ..., n.
y xi

респ. по формулата

Негови разновидности са абсолютният и относителният коефициент на икономическа стабилизация. Относителният коефициент на икономическа стабилизация е коефициентът на еластичност (elasticity coefficient) на стабилизируемата икономическа величина към дестабилизиращия фактор (т.е. е отношението между пределната стабилизируема икономическа величина и
средната стабилизируема икономическа величина по отношение на дестабилизиращия фактор). Абсолютният коефициент на икономическа стабилизация има вида
M xi =

∂y
, i = 1, 2, ..., n,
∂xi

т.е. е равен на пределната стабилизируема икономическа величина. Тези коефициенти показват как изменението на дестабилизиращия фактор влияе върху
изменението на регулируемото икономическо въздействие. За да се представи
в пряк вид дестабилизиращото въздействие на съответния фактор (растежът на
което би трябвало да намалява коефициента на стабилизацията), горните формули могат да се представят и в обратен вид, т.е. като
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------y ∂y
k xi = :
, i = 1, 2, ..., n,
xi ∂xi
l xi =

∂xi ∂y
: , i = 1, 2, ..., n,
xi y

mxi =

∂xi
, i = 1, 2, ..., n.
∂y

Посочените коефициенти представят ефективността на икономическия стабилизатор* (economic stabilizator efficiency) в най-общата му форма. В повечето случаи обаче даденият коефициент на икономическа стабилизация характеризира ефективността на стабилизатора по отношение на такъв дестабилизиращ фактор, който има аналогична икономическа природа на тази на стабилизатора. Вж. система на икономическа стабилизация.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ (factor
/coefficient/ of the economic stabilization) (ки) – във:
абсолютен коефициент на икономическа стабилизация (същото като пределна стабилизируема икономическа величина);
коефициент на икономическа стабилизация;
относителен коефициент на икономическа стабилизация.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗАТИХВАНЕ (coefficient of
the economic attenuation /damping/) (ки) – във:
еквивалентен коефициент на икономическо затихване (вж. метод на
хармоничния баланс в икономиката).
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (economic
determination coefficient) – специфичен коефициент на икономическа корелация, обикновено означаван с r2, който измерва корелацията между зависимата
и независимите променливи случайни икономически величини в уравнението
на регресия, изглаждащо значенията на даден икономически ред. Показва каква част от значенията на зависимата променлива се определя от включените в
икономическото регресионно уравнение независими променливи. За една случайна икономическа величина X коефициентът на икономическото определение се изчислява чрез формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n

∑ (xˆi − x )
r2 =

2

i =1
n

,

∑ ( xi − x )

2

i =1

където n е броят на елементите в икономическия ред, а x̂i е изгладеното значение на i-тия елемент на икономическия ред (i = 1, 2, …, n). Същата формула
може да бъде представена и във вида
n

∑ (xi − xˆi )
r2 =1−

2

i =1
n

.

∑ ( xi − x )

2

i =1

При две случайни икономически величини X и Y коефициентът на икономическо определение се изчислява с помощта на формулата
2

n

ˆ
ˆ
(
)(
)
x
−
x
y
−
y
∑
i
i


 ,
r 2 = n i =1
n
2
2
∑ ( xi − x ) ∑ ( y i − y )
i =1

i =1

където:
x са наблюдаваните значения на случайната икономическа величина X; y –
наблюдаваните значения на случайната икономическа величина Y;
x – средното значение [математическото икономическо очакване E(x)]
на наблюдаваната случайна икономическа величина X, което се определя по
1 n
формулата x = ∑ xi ;
n i =1
y – средното значение [математическото очакване E(y)] на наблюдаваната
случайната икономическа величина Y, което се определя по формулата
1 n
y = ∑ yi .
n i =1
Негова разновидност е уточненият коефициент на икономическо определение. Вж. коефициент на икономическа корелация.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (economic
determination coefficient) (ки) – във:
коефициент на икономическо определение;
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уточнен коефициент на икономическото определение.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРЕНАСЯНЕ* (economic
drive coefficient) – вж. икономическа дифузия.
КОЕФИЦИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА МУЛТИПЛИКАЦИЯ (investment multiplication coefficient) (в макр.) – представено във вид на икономически коефициент съотношение между нарастването на дохода (в макр.) [респ.
на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и нарастването на автономното
продуктово търсене (в макр.), при положение че в зависимото продуктово
търсене (в макр.) е включено само зависимото потребление (в макр.). Той е
обратнопропорционален на пределната склонност към спестяване (в макр.).
Негов частен случай е съотношението между нарастването на дохода (в макр.)
[респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и нарастването на независимите инвестиции (в макр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА КОРЕЛАЦИЯТА НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ* (correlation coeffitients of the stochastic /random/ economic
processes), нормирана ковариационна функция на случайните икономически процеси, – коефициент, който характеризира в относително изражение степента на зависимост (обвързаност и релевантност) между две реализации (реализции към два различни момента във времето) на даден случаен икономически процес, независимо от това дали тя се определя от някаква причинна връзка или пък е случайно съвпадение, както и степента на зависимост (обвързаност и релевантност) между реализациите в различни моменти във времето на два (или на повече от два) случайни икономически процеса. Негови
разновидности са коефициентът на автокорелация на случайния икономически процес и коефициентът на взаимна корелация на случайните икономически
процеси.
КОЕФИЦИЕНТ НА КОСВЕНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ КЪМ ЦЕНАТА (coefficient of indirect product supply
elasticity to price) (в микр.) – същото като коефициент на кръстосаната еластичност на продуктовото предлагане към цената (в микр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА КРЪСТОСАНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ПРОДУКТОВОТО ПРЕДЛАГАНЕ КЪМ ЦЕНАТА (coefficient of cros product supply
elasticity to price) (в микр.), коефициент на косвената еластичност на про30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктовото предлагане към цената (в микр.), – показва с колко процента се
променя предлагането (в микр.) на даден вид икономически продукт (в микр.),
ако с един процент се промени цената на друг вид икономически продукт.
КОЕФИЦИЕНТ НА МАЩАБА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ* (coefficient of the economic intensioning scale) – вж. мащаб на икономическото интензиониране и продуктивност от мащаба на икономическото интензиониране.
КОЕФИЦИЕНТ НА МАЩАБА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (scale coefficient of the utility intensioning of economic products) – вж. мащаб на полезностното интензиониране на икономическите продукти.
КОЕФИЦИЕНТ НА МАЩАБА НА ПРОИЗВОДСТВОТО (production scale
coefficient) – вж. мащаб на производството и продуктивност от мащаба на
производството.
КОЕФИЦИЕНТ НА МАЩАБА НА СТОЙНОСТНОТО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (scale coefficient of the value
intensioning of economic products) – вж. мащаб на стойностното интензиониране на икономическите продукти.
КОЕФИЦИЕНТ НА МНОЖЕСТВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИЯ (plural economic correlation coefficient) – статистически коефициент
Ri.kr…n, показващ теснотата на зависимостта между икономическия фактор i, i =
1, 2, …, n, който е в състава на наблюдавано множество от взаимосвързани
икономически фактори j = 1, 2, …, n в дадена икономическа система, където n
е броят на всички наблюдавани фактори в системата, от една страна, и всички
останали икономически фактори k, r = 1, 2, …, n (k , r ≠ i ) от това множество,
от друга страна. Нека икономическата система да се състои от четири фактора
(n = 4). Тогава четирите коефициента на множествена икономическа корелация
на тези фактори се изчисляват по формулите:

(

)(

)(

)

(

)(

)(

)

R1.234 = 1 − 1 − R122 1 − R132 .2 1 − R142 .23 ,
2
2
R2.134 = 1 − 1 − R122 1 − R23
.1 1 − R24.13 ,
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

)(

)(

)

(

)(

)(

)

2
2
R3.124 = 1 − 1 − R132 1 − R23
.1 1 − R34.12 ,
2
2
R4.123 = 1 − 1 − R142 1 − R24
.1 1 − R34.12 .

където коефициентите под корените са съответно коефициенти на обикновена
икономическа корелация и коефициенти на частична икономическа корелация.
Вж също: прогнозиране на икономическата динамика чрез коефициенти на
множествена корелация.
КОЕФИЦИЕНТ НА МУЛТИПЛИКАЦИЯТА (multiplication coefficient) (в
макр.) – мярка за действието на мултипликатора (в макр.) във вид на икономически коефициент. Представлява съотношението между пълния мултипликационен ефект (в макр.) и първичния мултипликационен ефект (в макр.). Вж.
мултипликационен ефект в икономиката (при социализма).
КОЕФИЦИЕНТ НА МУЛТИПЛИКАЦИЯТА (multiplication coefficient) (ки)
– във:
коефициент на инвестиционната мултипликация (в макр.);
коефициент на мултипликацията (в макр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА НАЛИЧНИТЕ ПАРИ (currency-checkable deposits ratio;
currency coefficient) (в макр.) – съотношение между размера на наличните пари
(в макр.) и размера на чековите депозити (в макр.) в търговските банки (в
макр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (non-uniformity factor /coefficient/ of the economic system) – същото като статизъм на икономическата система. Вж. и статична икономическа система.
КОЕФИЦИЕНТ НА ОБИКНОВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИЯ (simple economic correlation coefficient) – статистически коефициент Rik,
показващ степента (теснотата) на обвързаност (зависимост) и релевантност
между две икономически величини (фактори) i и k, които са извън състава или
са в състава на множество от взаимосвързани икономически фактори j = 1, 2,
…, n, където n е броят на всички наблюдавани фактори в системата (и в двата
случая корелационният коефициент се изчислява по един и същ начин). Във
втория случай, когато двете икономически величини i и k са в състава на множество от взаимосвързани фактори, останалите икономически величини не се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вземат под внимание при обикновената икономическа корелация (в противен
случай се преминава към коефициент на единична частична икономическа корелация). Коефициентът на обикновената икономическа корелация се изчислява по формулата:
T

∑ (X it − X it0 )(X kt − X kt0 )
Rik =

t =1
T

∑ (X it −

) (X

2
X it0

kt

−

)

,

2
X kt0

t =1

i, k = 1, 2, …, n,

където:
X it0 е изгладеното значение на i-тия икономически фактор (i = 1, 2, …, n)
през t-тата година (1 ≤ t ≤ T);
T – периодът от време, за който чрез коефициентите Rik се установява теснотата на зависимостта между i-тия и k-тия икономически фактор (i, k = 1, 2,
…, n) (значенията X it0 образуват n броя изгладени динамични икономически
редове, всеки с дължина T години);
Xit – фактическото (статистически отчетеното) значение на i-тия икономически фактор (i = 1, 2, …, n) през t-тата година (1 ≤ t ≤ T) (значенията Xit образуват n броя фактически динамични икономически редове, всеки с дължина T
години).
Изглаждането на фактическите динамични редове на икономическите
променливи (фактори) се извършва чрез метода на най-малките квадрати.
Функциите на изглаждането се определят според проявените тенденции на изменение на дадената икономическа величина. Една от удобните функции за
изглаждане е параболата от втора степен
Xi(t) = ai0 + ai1t + ai2t2,

където Xi(t) е функцията по отношение на времето на изгладеното значение на
i-тия прогнозиран икономически фактор (i = 1, 2, …, n). С t е означено времето
като независима променлива (измерено в години), като 1 ≤ t ≤ T, а с ais – параметърът на зависимостта на i-тия прогнозиран икономически фактор (i = 1, 2,
…, n) от s-тата степен на времето в параболата от втора степен (s = 0, 1, 2), т.е.
ais = ai0, ai1, ai2. Параметричните коефициенти ais (i = 1, 2, …, n; s = 0, 1, 2) са
решения на системата от нормални уравнения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------T

r +2

T

t =1

s=r

t =1

∑ X it t r =

∑ ais ∑ t s , r = 0, 1, 2, i = 1, 2, ..., n,

където, както се посочи, Xit е фактическото (статистически отчетеното) значение на i-тия прогнозиран икономически фактор (i = 1, 2, …, n) при година t (1 ≤
t ≤ T), а r е номерът на нормалното уравнение, свързано с извеждането на rтата степен на времето (r = 0, 1, 2) на съответната икономическа променлива.
Във векторно-матрична форма същата система има вида X = At, където:
X е вектор-колоната от функциите по отношение на времето на изгладените значения на прогнозираните икономически фактори Xi(t), т.е. X = {Xi(t)} (i
= 1, 2, …, n);
A – правоъгълната матрица на параметрите air, изведени чрез решаването
на горната система от нормални уравнения, т.е. A = {air} (i = 1, 2, …, n; r = 0, 1,
2);
t – вектор-колоната от степените на времето tj, т.е. t = {tr} (r = 0, 1, 2).
В разгърнат вид функциите на изгладените значения на прогнозираните
икономически фактори Xi(t) са:
X1(t) = a10 + a11t + a12t2,
X2(t) = a20 + a21t + a22t2,

–––––––––––––
Xn(t) = an0 + an1t + an2t2.

При положение че t приема само целочислени значения, тогава X it0 = Xi(t), i =
1, 2, …, n, t = 1, 2, …, T. Ако t от лявата страна на това равенство приема целочислени значения (t = 1, 2, …, T), а от дясната – неперкъснати, тогава
t +1

X it0

=

∫ X i (t ) dt ,

i = 1, 2, ..., n.

t

Вж също: прогнозиране на икономическата динамика чрез коефициенти на
множествена корелация.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛЪЗГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГНОЗА* (sliding coefficient of the economic prognosis) – съотношение между интервала на периодичност на икономическата прогноза и хоризонта на икономическата прогноза. Теоретично приема значения от 0 до 1. Когато коефициентът на плъзгане е равен на единица, липсва плъзгащо се икономическо прог-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нозиране, а колкото той е по-малък от единица, толкова повече икономическата прогноза е научно издържана и практически използваема.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛЪЗГАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПЛАН*
(sliding coefficient of the economic plan) – съотношение между интервала на
икономическото планиране и хоризонта на икономическия план.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПОГАСЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ КОЛЕБАНИЯ (damper /cushion/ coefficient of the economic oscillation) (ки) – във:
относителен коефициент на погасяване на икономическите колебания.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ МАЩАБ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО* (consumption utility scale coefficient) – вж. полезностен мащаб на потреблението.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (transfer factor /coefficient/ of the economic system), коефициент на усилването на икономическата система, – съотношение k = y/x в линейна динамична икономическа система при нейното установено състояние (при установен икономически процес) в уравнението на системата y = a + kx (изпълняващо
ролята на статична икономическа характеристика), където y е изходното
икономическо въздействие (изходът), а x – входното икономическо въздействие (входът) на системата. Вж. статична икономическа система.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕГУЛАТОР* (transmission factor /coefficient/ of the economic regulator), коефициент на усилване в регулаторна икономическа система, – характеристика на
статично-реагиращ икономически регулатор в динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране (респ. в регулаторна система на
статично-реагиращо икономическо управление), определена чрез величината
∂η
kr =
, където η = ∆y/yb и φ = ∆x/xb. С ∆y и ∆x са означени отклоненията съ∂ϕ
ответно от установеното икономическо въздействие y на изхода на статичния
икономически регулатор и от установеното икономическо въздействие x неговия вход, а yb и xb – техните базови значения (наречени съответно базова регулируема икономическа величина и базова регулираща икономическа величина).
Величина, обратна на коефициента на статизъм на икономическия регулатор. Относителните безмерни значения φ и η са свързани помежду си чрез
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функцията φ = F(η), която е относителната статична характеристика на
икономическия регулатор. Вж. статично-реагиращ икономически регулатор.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕДЕЛНАТА ПОЛЕЗНОСТ НА ПАРИТЕ (coefficient of the marginal utility of money) (в микр.) – показва скоростта на намаляване на пределната полезност на парите (в микр.) при увеличаване на номиналния потребителски доход в условията на оптимален потребителски икономически избор [индивидуален] . Има отрицателно значение и представлява
първа производна функция на нарастването на пределната полезност на парите
(вж. пределна икономическа полезност) по отношение на нарастването на потребителския доход, респ. втора производна функция на нарастването на общата полезност (вж. обща икономическа полезност) по отношение на нарастването на дохода.
КОЕФИЦИЕНТ НА ПРЕДЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ* (coefficient of the marginal value of money) (в микр.) (*) – показва скоростта на нарастване на пределната стойност на парите (в микр.) при увеличаване на номиналния производителски приход в условията на оптимален производителски
икономически избор [индивидуален] . Има положително значение и представлява първа производна функция на нарастването на пределната стойност на парите (вж. пределна икономическа стойност) по отношение на нарастването на
производителския приход, респ. втора производна функция на нарастването на
общата стойност (вж. обща икономическа стойност) по отношение на нарастването на прихода.
КОЕФИЦИЕНТ НА РЕГРЕСИЯТА (regression coefficient) – същото като
регресионен коефициент.
КОЕФИЦИЕНТ НА РЕГРЕСИЯТА (regression coefficient) (ки) – във:
коефициент на регресията (същото като регресионен коефициент);
стандартен коефициент на регресия.
КОЕФИЦИЕНТ НА СТАТИЗМА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕГУЛАТОР* (statism factor /coefficient/ of the economic regulation) – характеристика на
статично-реагиращ икономически регулатор в динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране (респ. в регулаторна система на
статично-реагиращо икономическо управление), определена чрез величината
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ϕ
δr = ,
∂η
където η = ∆y/yb и φ = ∆x/xb. С ∆y и ∆x са означени отклоненията съответно от
установеното икономическо въздействие y на изхода на статичния икономически регулатор и от установеното икономическо въздействие x неговия вход,
а yb и xb – техните базови значения (наречени съответно базова регулируема
икономическа величина и базова регулираща икономическа величина). Величина, обратна на коефициента на предаване на икономическия регулатор. Относителните безмерни значения φ и η са свързани помежду си чрез функцията φ
= F(η), която е относителната статична характеристика на икономическия
регулатор. Коефициентът на статизма на икономическия регулатор изразява
неговата (на регулатора) неравномерност. Вж. статично-реагиращ икономически регулатор.
КОЕФИЦИЕНТ НА ТРАНСАКЦИЯТА (transactions coefficient) (в макр.) –
същото като пределна склонност към трансакция (в макр.).
КОЕФИЦИЕНТ НА УСИЛВАНЕТО В РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (economic redulation system gain) – същото като коефициент на предаване на икономическия регулатор.
КОЕФИЦИЕНТ НА УСИЛВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (amplification factor of the economi system) – същото като коефициентът
на предаване на икономическата система. Вж. и статична икономическа
система.
КОЕФИЦИЕНТ НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier coefficient) (ки) – във:
икономически коефициенти на Фурие, Ж.
КОЕФИЦИЕНТ НА ЧАСТИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИЯ
(partial economic correlation coefficient) – статистически коефициент, показващ
степента (теснотата) на обвързаност (зависимост) и релевантност между зависима икономическа променлива (фактор) и част от независимите икономически променливи на дадено наблюдавано множество от променливи (в което
множество участвува и зависимата променлива), като останалата част от независимите променливи се приемат за постоянни. Разграничават се две разновидности на коефициента на частична икономическа корелация. При първата
разновидност са налице две икономически променливи (зависима и независи37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма), при което корелационният коефициент измерва степента на обвързаност
между зависимата и независимата променлива, като останалите независими
променливи се приемат за постоянни. Тогава е налице коефициент на единична частична икономическа корелация (single economic correlation
coefficient). При втората разновидност корелационният коефициент измерва
степента на обвързаност между зависимата променлива и част (но не всички)
от независимите променливи, като останалите независими променливи се приемат за постоянни. Тогава е налице коефициент на множествена частична
икономическа корелация (plurar economic correlation coefficient). В общия
случай (когато са налице една зависима икономическа променлива Z и две независими икономически променливи X и Y) коефициентът на частична икономическа корелация Rz,x/y между зависимата променлива Z и независимата променлива X при положение че независимата променлива Y се приема за постоянна, се изчислява чрез формулата
Rz , x / y =

Rz , x − Rz , y R x , y
(1 −

R z2, y )(1 −

R x2, y )

,

където Rz,x, Rz,y и Rx,y са съответните коефициенти на обикновена икономическа
корелация между променливите X, Y и Z. Вж. коефициент на частична икономическа корелация, коефициент на обикновена икономическа корелация и
прогнозиране на икономическата динамика чрез коефициенти на множествена корелация.
КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОДОБИЕ* (economic similarity coefficients) – вж. икономическо подобие.
КОЕФИЦИЕНТИ НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier coefficients) (ки) – във:
икономически коефициенти на Фурие, Ж. (вж. ортогонални икономически елементи и ортонормирана икономическа система).
КОЗАПАС (costock) (кд) – във:
икокореномически козапас (същото като запасов икокореномически
контив; вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
икономически козапас (същото като запасов икономически контив;
вж. икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически козапас (същото като запасов икореномически контив; вж. икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат);
икотехномически козапас (същото като запасов икотехномически контив; вж. икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат);
икоуниреномически козапас (същото като запасов икоуниреномически
контив; вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат).
КОИЗГОДНОСТНА МАРКЕФИКАСНОСТ* (cobenefitness markeffectuality)
– вж. зависимости между благото и продукта.
КОИКОДЕВЕНОМИКА* (coecodevenomy) – вж. коикономика.
КОИКОНОМИКА* (coeconomy) [съкратено от допълнителна (допълваща)
икономика (complementary economy)] (*) – такава страна (аспект) от икономиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващи (комплементарни) диалектически икономически ингредиенти (допълващи към типичните диалектически икономически ингредиенти), т.е. от такива, които не
са характерни само за икономиката, но доразвиват различни страни на типичните икономически ингредиенти (вж. също типоикономика). Към тях се числят икономически ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното
и субективното в икономиката, обективностното и субективностното в икономиката, икономическото количество и икономическото качество, частта и
цялото в икономиката, икономическата статика и икономическата динамика, абсолютното и относителното в икономиката, абстрактно в икономиката
и конкретно в икономиката и т.н. В своята общност типоикономиката и коикономиката образуват икономиката в нейната цялост. Мястото на коикономиката в структурата на косубномиката (вж. косубномика) е показано във
фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Коконсуномика

2
(2) Копрономика

3
4

(3) Коикономика
5

(4) Коексномика

(5) Кофиномика

Фиг. 1. Коикономика (маркираните части) и нейното място в структурата на косубномиката, представено чрез покриващи се сегменти

Коикономиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – коприномика (първична сфера) и кодевеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от коикономиката се определя като коикоприномика* (coecoprinomy) (първична коикономика, тъй като над нея няма надградени следващи исторически форми; същото е като неексномическа коикономика), а развитата част от коикономиката се определя като коикодевеномика* (coecodevenomy) (развита коикономика, тъй като над нея има надградени
следващи исторически форми; същото е като ексномическа коикономика).
Науката за нуклеарната коикоприномика е коикоприномикс* (coecoprinomics),
а науката за нуклеарната коикодевеномика е коикодевеномикс* (coecodevenomics). Вж. косубномика.
В качеството си на икономическа система коикономиката притежава (1)
вътрешна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки на икономическата система (от нейните вътрешни икономически въздействия) и (2)
външна структура на икономическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните външни връзки на икономическа40

370

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та система (от нейните външни икономически въздействия). Подсистемата
(вж. икономическа подсистема) на коикономиката, която е изградена от икономическите компоненти (икономически елементи и икономически връзки),
включващи нейните вътрешни връзки (включваща нейната вътрешна структура), както и прилежащите им вътрешни елементи, се определя като ядро на
коикономиката или още като нуклеарна коикономика* (nuclear coeconomy)
(същото като ядрена коикономика) [тя е една от основните форми на нуклеарната косубномика (вж. косубномика)]. Основните форми на нуклеарната
коикономика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са
показани във фиг. 2. Науката за нуклеарната коикономика е коикономикс*
(coeconomics).
1

(1) Нуклеарна
коконсуномика

2
(2) Нуклеарна
копрономика

3
4

(3) Нуклеарна
коикономика

5
(4) Нуклеарна
коексномика
(5) Нуклеарна
кофиномика

Фиг. 2. Нуклеарна коикономика и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез
покриващи се сегменти

Подсистемата на коикономиката, която е изградена от икономическите
компоненти (икономически елементи и икономически връзки), включващи
нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалящата я външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елемен41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти, се определя като гранична коикономика* (boundary coeconomy) [тя е една
от основните форми на граничната косубномика (също)]. Основните форми
на граничната коикономика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са показани във фиг. 3.
1

(1) Гранична
ткоонсуномика

2
(2) Гранична
копрономика

3
4

(3) Гранична
коикономика

5
(4) Гранична
коексномика
(5) Гранична
кофиномика

Фиг. 3. Гранична коикономика и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез
покриващи се сегменти

КОИКОНОМИКА* (coeconomy) (кд) – във:
гранична коикономика (вж. коикономика);
идейна коикономика (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
коикономика;
конструктивна коикономика (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични
икономически ингредиенти);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------концептуална коикономика (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични
икономически ингредиенти);
нуклеарна коикономика (вж. коикономика).
оперативна коикономика (вж. ингредиентна структурна икономическа
чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
рационална коикономика (вж. ингредиентна структурна икономическа
чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
фундаментална коикономика (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични
икономически ингредиенти).
КОИКОПРИНОМИКА* (coecoprinomy) – вж. коикономика.
КОИНДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (coindiffectual economic
good) – същото като квазикофективно икономическо благо.
КОИНДИФИКАСНОСТ (coindiffectuality /coindifficacy/) (кд) – във:
икономическа коиндификасност (същото като икономическа квазикофективност).
КОЛЕБАЕЩ СЕ ВАЛУТЕН КУРС (fluctuating exchange rate) (в межд.) – същото като плаващ валутен курс (в межд.).
КОЛЕБАЕЩ СЕ КУРС (fluctuating rate) (ки) – във:
колебаещ се валутен курс (в межд.) (същото като плаващ валутен курс (в
межд.)).
КОЛЕБАНИЕ (oscillation) (кд) – във:
валутнокурсово колебание (в межд.);
времево икономическо колебание;
затихващи икономически колебания (същото като затихващи колебания
на икономическата система);
затихващи колебания на икономическата система;
затихващо синусоидално икономическо колебание;
икономическо колебание;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на затихването на икономическите колебания (вж. неприодичен колебателен икономически процес);
колебание на икономическата система (същото като икономическо колебание);
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.
КОЛЕБАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system oscillation) – същото като икономическо колебание.
КОЛЕБАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
oscillation) (ки) – във:
затихващи колебания на икономическата система;
колебание на икономическата система (същото като икономическо колебание);
собствени колебания на икономическата система.
КОЛЕБАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (oscillating economic process) – икономически процес (процес в икономическа система), който се характеризира с определена степен на повтаряемост, отчитана по отношение на дадена реална (действителна) променлива; процес, извършван от колебателна
икономическа система. Състои се от икономически колебания (икономически
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трептения). Когато значението на колебателната икономическа функция
(oscillating economic function) (функцията която описва колебателното икономическо движение) е вътрешно икономическо въздействие (представлява
вътрешна икономическа връзка и е израз на вътрешно икономическо състояние на системата), е налице вътрешен колебателен икономически процес, а когато то е изходно икономическо въздействие (представлява изходна икономическа връзка и е израз на изходно икономическо състояние на системата), е налице изходен колебателен икономически процес. Най-често срещана основна
разновидност на колебателния икономически процес е времевият колебателен
икономически процес [т.е. времеви икономически процес (например икономически цикъл), който в една или друга степен притежава повторяемост, отчитана
по отношение на времето, и се състои от времеви икономически колебания; той
е процес, извършван от времево-динамична колебателна икономическа система]. Другата (по-малко третирана) основна разновидност на колебателен икономически процес (според К. Миркович) е невремевият колебателен икономически процес, който може да бъде наречен още вариационен колебателен
икономически процес* (variational oscillating economic process) [т.е. невремеви
икономически процес, който в една или в друга степен притежава повторяемост, отчитана по отношение на някаква независима реална променлива
(признак), която не е времето, и се състои от невремеви икономически колебания, т.е. от вариационни икономически колебания* (variational economic
oscillations); той е процес, извършван от невремево-динамична колебателна
икономическа система, т.е. от вариационно-колебателна икономическа система* (variationally-oscillating economic system]. Когато не е указано друго,
под колебателен икономически процес се подразбира времевият колебателен
икономически процес (същото е валидно и за другите негови производни термини). Колебателните икономически процеси се подразделят на периодични,
почти-периодични и непериодични (в т.ч. и времево-колебателните, които се
имат предвид по-долу).
Периодичният колебателен икономически процес (състоящ се от периодични икономически колебания) се отличава с това, че неговият резултат f(t)
(изходът, респ. вътрешното икономическо въздействие, на периодичноколебателната икономическа система) има едно и също значение през всеки
T единици от време, определени като икономически период. Описва се от периодичната икономическа функция f(t) = f(t + T). Най-често третираният периодичен колебателен икономически процес е хармоничният колебателен икономически процес (състоящ се от хармонични икономически колебания), наричан
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------още синусоидален колебателен икономически процес (т.е. състоящ се от синусоидални икономически колебания). Извършва се от хармонично-колебателна
икономическа система, т.е. в синусоидално-колебателна икономическа система. При тях изменението на изхода на икономическата система по отношение
на времето се извършва според синусовата или според косинусовата функция.
В най-общия си вид хармоничният (синусоидалният) периодичен икономически процес се представя от функцията
 2π

y (t ) = a cos  t − ϕ ,
T


където:
a е амплитудата на икономическите колебания;
φ – тяхната фаза;
1/T – периодната икономическата честота;
2π/T = ω – кръговата икономическа честота, наричана още ъглова икономическа честота.
Почти периодичният колебателен икономически процес (състоящ се от
почти периодични икономически колебания) се определя от условието |f(t + τ) –
f(t)| ≤ ε, което е почти периодичната икономическа функция и където ε е зададена величина при всяко значение на t, а τ е т.нар. икономически почти период.
Когато като величина ε е много малка в сравнение със средното значение |f(t)|
за времето τ, тогава почти периодичната икономическа функция е много близка до периодичната. Този процес се извършва в почти периодичноколебателна икономическа система. Неприодичният колебателен икономически процес (състоящ се от непериодични икономически колебания и извършващ се от неприодично-колебателна икономическа система), респ. непериодичната икономическа функция (non-periodic economic function), приемат
многообразни форми. От по-голямо значение са затихващите синусоидални
икономически колебания и нарастващите синусоидални икономически колебания. Затихващите хармонични икономически колебания се представят от функцията
x(t ) = Ae −δt cos(ωt + ϕ ),

където δ е коефициентът на икономическото затихване [или още коефициентът на затихването на икономическите колебания* (economic oscillations
attenuator factor)]. На този тип икономически колебания отговарят затихващ
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------синусоидален колебателен икономически процес* (damped sinusoidal
oscillating economic process) и затихващо-синусоидално-колебателна икономическа система* (damped-sinusoidally-oscillating economic system). Функцията на нарастващите хармонични икономически колебания се отличава от тази
на затихващите само със знака на коефициента на затихването δ. Затова нарастващите хармонични икономически колебания се представят от функцията
x(t ) = Aeδt cos(ωt + ϕ ).

На този тип икономически колебания отговарят нарастващ синусоидален
колебателен икономически процес* (increasing sinusoidal oscillating economic
process) и нарастващо-синусоидално-колебателна икономическа система*
(increasing-sinusoidally-oscillating economic system). Вж. също биене на икономическата система.
КОЛЕБАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (oscillating economic process) (ки) – във:
времеви колебателен икономически процес;
вътрешен колебателен икономически процес;
затихващ колебателен икономически процес (вж. затихващи колебания
на икономическата система);
затихващ синусоидален колебателен икономически процес (вж. неприодичен колебателен икономически процес);
изходен колебателен икономически процес;
колебателен икономически процес;
нарастващ синусоидален колебателен икономически процес (вж. неприодичен колебателен икономически процес);
невремеви колебателен икономически процес;
непериодичен колебателен икономически процес;
период на колебателния икономически процес;
периодичен колебателен икономически процес;
почти-периодичен колебателен икономически процес;
синусоидален колебателен икономически процес (същото като хармоничен
колебателен икономически процес);
хармоничен колебателен икономически процес.
КОЛЕБАТЕЛЕН ФАЗОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД* (oscillatory phasic
economic transition) – фазов икономически преход, при който параметрите на
47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поведението на динамичната икономическа система се колебаят сходящо
около средната динамична характеристика на преходния нестационарен икономически процес. Последната от своя страна клони сходящо към крайната
равновесна граница (към крайното следкритично състояние) на икономическия
преход, с което се характеризира новата фаза на икономическата система
след прехода.
КОЛЕБАТЕЛЕН ФАЗОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД (oscillatory phasic
economic transition) (ки) – във:
колебателен фазов икономически преход;
монотонно-колебателен фазов икономически преход;
немонотонно-колебателен фазов икономически преход.
КОЛЕБАТЕЛНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (oscillating fiscal policy) (в
макр.), колебателно бюджетно комбиниране (в макр.), хетерогенна бюджетна политика (в макр.), разнородна бюджетна политика (в макр.), (*) –
бюджетна политика (в макр.), която се обхваща случаите, при които с течение на времето държавата сменя и формите и типовете на бюджетната политика.
КОЛЕБАТЕЛНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (oscillating fiscal policy) (ки) –
във:
колебателна бюджетна политика (в макр.);
сходимомоколебателна бюджетна политика (в макр.);
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА* (oscillating fiscal-monetary policy) (в межд.), колебателно бюджетно-парично комбиниране
(в межд.), (*) – комбинирано прилагане на бюджетна политика (в макр.) и
парична политика (в макр.) [вж. бюджетно-парично комбиниране (в макр.)],
като посоката на тяхното общо въздействие (експанзионистично или рестриктивно) върху макроикономиката се сменя във времето.
КОЛЕБАТЕЛНА ДВУСТРАННОСТ (oscillating two-sidedity) (ки) – във:
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна двустранност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating two-sidedity of the fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating two-sidedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и двустранност на бюджетно-паричната
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating two-sidedity of the macroeconomic policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и двустранност на макроикономическата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating two-sidedity of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДВУСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating twosidedity of the policy) (ки) – във:
колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна двустранност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДИВЕРГЕНТНА ДИНАМИКА (oscillating divergent
dynamics) (ки) – във:
колебателна дивергентна макроикономическа динамика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА ДИВЕРГЕНТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА* (oscillating divergent macroeconomic dynamics) (в макр.) (*) – редуващо
се разнопосочно разходящо изменение във времето на определена макроикономическа величина [подразбира се – на макроикономическата активност, т.е.
на обема на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.)].
КОЛЕБАТЕЛНА ДИНАМИКА (oscillating dynamics) (ки) – във:
колебателна дивергентна макроикономическа динамика (в макр.);
колебателна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.);
колебателна макроикономическа динамика (в макр.);
колебателна равномерна макроикономическа динамика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ (oscillating one-sidedity) (ки) – във:
колебателна едностранност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна едностранност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна едностранност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА*
(oscillating uniformity of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на, при които едновременно са налице колебателност на бюджетната политика (в макр.) и едностранност на бюджетната политика (в
макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating one-sidedity of the fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating one-sidedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и едностранност на бюджетно-паричната
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating one-sidedity of the macroeconomic policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и едностранност на макроикономическата
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating one-sidedity of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating
uniformity of the policy) (ки) – във:
колебателна едностранност на бюджетната политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна
(в межд.);
колебателна
межд.);
колебателна
межд.);
колебателна
межд.);
колебателна
межд.).

едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика
едностранност на бюджетно-паричната политика (в
едностранност на макроикономическата политика (в
едностранност на макроикономическата политика (в
едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в

КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ (oscillating monotypeness) (ки) – във:
колебателна еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна еднотипност на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА*
(oscillating-monotype condition of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа
характеристика на случаите, при които едновременно са налице колебателност на бюджетната политика (в макр.) и еднотипност на бюджетната
политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillatingmonotype condition of the policy) (ки) – във:
колебателна еднотипност на бюджетната политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating monotypeness of the fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).

52

382

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (oscillating monotypeness of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*)
– характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в
макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating monotypeness of the macroeconomic policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и еднотипност на макроикономическата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating monotypeness of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ЕДНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating monotypeness of the policy) (ки) – във:
колебателна еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна еднотипност на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (oscillating economic
system) – динамична икономическа система, която с течение на времето извършва колебателни движения (периодични или неперидични); икономическа
система, която променя посоката на изменение на своя изход (респ. на своя
вътрешна връзка), т.е. осъществява колебателен икономически процес по отношение на някаква реална (действителна) променлива – редуват се нараствания и спадове на изходния (респ. на вътрешен) икономически ингредиент. По53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ведението на една обикновена колебателна икономическа система 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 – относителеният коефициент на погасяване на икономическите колебания (вж. икономически цикъл и икономическо демпфериране).
С колебателния икономически процес е свързано понятието за колебателност на икономическата система. Когато значението на колебателната
икономическа функция* (oscillating economic function) (функцията която
описва колебателното икономическо движение) е вътрешно икономическо
въздействие (представлява вътрешна икономическа връзка и е израз на вътрешното икономическо състояние на системата), е налице вътрешноколебателна икономическа система, а когато то е изходно икономическо въздействие (представлява изходна икономическа връзка и е израз на изходното
икономическо състояние на системата), е налице изходно-колебателна икономическа система. Вътрешно-колебателната икономическа система може и да
не бъде изходно-колебателна, ако чрез обратни икономически връзки или чрез
икономически демпфери тя неутрализира (потушава) изходните колебания.
Най-често срещана основна разновидност на колебателната икономическа система е времево-динамичната колебателна икономическа система – тя извършва времеви икономически колебания на своя изход, т.е. осъществява времеви
колебателен икономически процес, по отношение на времето и следователно е
разновидност на времево-динамичната икономическа система. Другата (помалко) третирана нейна основна разновидност (според К. Миркович) е невремево-динамичната колебателна икономическа система (или още – вариационно-колебателната икономическа система) – тя извършва невремеви икономически колебания на своя изход (или още – вариационни икономически колебания), т.е. осъществява невремеви колебателен икономически процес) (т.е. вариационен колебателен икономически процес), по отношение на някаква реална
(действителна) променлива, която не е времето и следователно е разновидност
на нединамична икономическа система* (non-dynamicaly economic system).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато не е указано друго, под колебателна икономическа система се подразбира времево-динамичната колебателна икономическа система. Разграничават
се също устойчиви, неустойчиви и консервативни колебателни икономически
системи.
Основните характеристики на устойчивата колебателна икономическа
система, на която съответствува понятието за устойчиво-колебателен икономически процес* (stable-oscillating economic process). Предавателната
функция на устойчивата колебателна икономическа система* (transfer
function of the stable oscillating economic system) има вида
W (s) =

K
,
(Ts ) 2 + 2ξTs + 1

където T е постоянна по отношение на времето, а ξ е относителният коефициент на затихването на икономическите колебания* (relative attenuator
factor of the economic oscillations). Динамичните свойства на устойчивоколебателната икономическа система се описват с помощта на диференциалното уравнение от втори ред
d 2 x2
dx2
T
+
2
ξ
T
+ x2 = kx1 ,
dt
dt 2
2

където k е коефициентът на усилване на икономическата система (коефициентът на предаване на икономическата система). Амплитудната фазова
характеристика на устойчивата колебателна икономическа система*
(gain-phase characteristic of the stable oscillating economic system) се определя от
израза
W (is ) =

− i arctg

k
2

2 2

2

2

(1 − ω T ) + 4ξ ω T

2

e

2ξTω
1−ω 2T 2

,

а нейният модул, който е амплитудната честотна характеристика на устойчивата
колебателна
икономическа
система*
(gain-frequency
characteristic of the stable oscillating economic system) – от израза
A=

k
(1 − ω 2T 2 ) 2 + 4ξ 2ω 2T 2

.

Съответствуващият им аргумент
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2ξTω
θ (ω ) = − j arctg
1 − ω 2T 2
е фазовата честотна характеристика на устойчивата колебателна икономическа система* (phasic-frequency characteristic of the stable oscillating
economic system).
Характеристиките на неустойчивата колебателна икономическа система
[на която отговаря неустойчиво-колебателният икономически процес*
(unstable-oscillating economic process)] могат да бъдат получени от тези на устойчивата, ако в последните положителният знак на величината ξ (относителният коефициент на затихването) бъде заменен с отрицателен. Тогава предавателната функция на неустойчивата колебателна икономическа система* (transfer function of the unstable oscillating economic system) има вида
W ( s) =

K
(Ts ) 2 − 2ξTs + 1

W (s) =

K
,
(Ts ) + 2ξTs − 1

или вида
2

като динамичните свойства на тази система се описват с помощта на диференциалното уравнение от втори ред от вида
T2

d 2 x2
dx2
−
2
ξ
T
+ x2 = kx1
dt
dt 2

T2

d 2 x2
dx2
+
2
ξ
T
− x2 = kx1.
dt
dt 2

или от вида

Амплитудната фазова характеристика на неустойчивата колебателна
икономическа система* (gain-phasic characteristic of the unstable oscillating
economic system) се определя от израза
W (is ) =

i arctg

k
(1 − ω 2T 2 ) 2 + 4ξ 2ω 2T 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------а нейният модул, който е амплитудната честотна характеристика на неустойчивата колебателна икономическа система* (gain-frequency
characteristic of the unstable oscillating economic system) – от израза
A=

k
2

2 2

2

2

(1 − ω T ) + 4ξ ω T

2

.

Съответствуващият им аргумент

θ (ω ) = i arctg

2ξTω
1 − ω 2T 2

е фазовата честотна характеристика на неустойчивата колебателна
икономическа система* (phasic-frequency characteristic of the unstable
oscillating economic system).
Характеристиките на консервативната колебателна икономическа система* [на която отговаря понятието за консервативно-колебателен икономически процес* (conservartive-oscillating economic process)] могат да бъдат
получени от тези на устойчивата, ако в последните се положи, че ξ = 0. Тогава
предавателната функция на консервативната колебателна икономическа
система* (transfer function of the conservative oscillating economic system) има
вида
W (s) =

K
,
(TS ) 2 + 1

като динамичните свойства на тази система се описват с помощта на диференциалното уравнение от втори ред
d 2 x2
T
+ x2 = kx1.
dt 2
2

Амплитудната фазова характеристика на консервативната колебателната икономическа система* (gain-phasic characteristic of the conservative
oscillating economic system) се определя от израза
W (is ) =

k
1 − ω 2T 2

,

а нейният модул, който е амплитудната честотна характеристика на консервативната колебателна икономическа система* (gain-frequency
57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------characteristic of the conservative oscillating economic system) – от същия израз.
Вж. консервативна икономическа система.

КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (oscillating economic system) (ки) – във:
времево-динамична колебателна икономическа система;
вътрешно-колебателна икономическа система;
дисипативна колебателна икономическа система;
изходно-колебателна икономическа система;
колебателна икономическа система;
колебателна икономическа система с апериодично нарастване на отклоненията;
колебателна икономическа система с апериодично погасяване на отклоненията;
колебателна икономическа система с нарастващи отклонения;
консервативна колебателна икономическа система;
линейна колебателна икономическа система (вж. затихващи колебания
на икономическата система);
невремево-динамична колебателна икономическа система;
непериодично-колебателна икономическа система;
неустойчива колебателна икономическа система;
периодично-колебателна икономическа система;
почти-периодично-колебателна икономическа система;
синусоидално-колебателна икономическа система (същото като хармонично-колебателна икономическа система);
устойчива колебателна икономическа система;
хармонично-колебателна икономическа система.
КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С АПЕРИОДИЧНО
НАРАСТВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА* (oscillating economic system with
aperodical increasing of the diversions) – колебателна икономическа система,
описвана от диференциалното уравнение
a2

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

при която относителният коефициент на погасяване на икономическите колебания b отговаря на зависимостта b ≤ –1. С y(t) е означена функцията на отк58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лонението на изхода на икономическата система от нейното равновесно състояние (респ. от желаното) състояние, а a е величина, която е обратна на кръговата честота на собствените колебания на икономическата система. Вж.
икономическо демпериране.
КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С АПЕРИОДИЧНО
ПОГАСЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯТА* (oscillating economic system with
aperodical damping of the diversions) – колебателна икономическа система,
описвана от диференциалното уравнение
a2

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

при която относителният коефициент на погасяване на икономическите колебания b отговаря на зависимостта b ≥ 1. С y(t) е означена функцията на отклонението на изхода на икономическата система от нейното равновесно състояние (респ. от желаното) състояние, а a е величина, която е обратна на кръговата честота на собствените колебания на икономическата система. Вж.
икономическо демпефериране.
КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С НАРАСТВАЩИ ОТКЛОНЕНИЯ* (oscillating economic system with increasing diversions) – колебателна икономическа система, описвана от диференциалното уравнение
d 2 y (t )
dy (t )
a
+ 2ba
+ y (t ) = 0,
2
dt
dt
2

която се характеризира със засилващи се колебания с нарастваща амплитуда.
При нея относителният коефициент на погасяване на икономическите колебания b отговаря на зависимостта –1 < b < 0. С y(t) е означена функцията на
отклонението на изхода на икономическата система от нейното равновесно
състояние (респ. от желаното) състояние, а a е величина, която е обратна на
кръговата честота на собствените колебания на икономическата система. Вж.
икономическо демпериране.
КОЛЕБАТЕЛНА КОМБИНИРАНОСТ (oscillating combinedity) (ки) – във:
колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating combinedity of the fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.). Проявява се
като колебателна двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating combinedity of the fiscal-monetary policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и комбинираност на бюджетно-паричната
политика (в межд.). Проявява се като колебателна двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА КОМБИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (oscillating combinedity of the macroeconomic policy) (в
межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата
политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и комбинираност на макроикономическата политика (в межд.). Нейни разновидности са колебателната двустранност на макроикономическата политика (в межд.) и колебателната многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА КОМБИНИРАНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating combinedity of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.). Проявява се като колебателна двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА КОМБИНИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating
combinedity of the policy) (ки) – във:
колебателна комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.);
колебателна комбинираност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА КОНВЕРГЕНТНА ДИНАМИКА (oscillating convergent
dynamics) (ки) – във:
колебателна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА КОНВЕРГЕНТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА* (oscillating convergent macroeconomic dynamics) (в макр.) (*) – редуващо се разнопосочно сходящо изменение във времето на определена макроикономическа величина [подразбира се – на макроикономическата активност,
т.е. на обема на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.)].
КОЛЕБАТЕЛНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА* (oscillating
macroeconomic dynamics) (в макр.) (*) – редуващо се разнопосочно изменение
във времето (сходящо или разходящо, т.е. конвергентно или дивергентно) на
определена макроикономическа величина [подразбира се – на макроикономическата активност, т.е. на обема на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ.
на брутния национален продукт (в макр.)].
КОЛЕБАТЕЛНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА (oscillating
macroeconomic dynamics) (ки) – във:
колебателна дивергентна макроикономическа динамика (в макр.);
колебателна конвергентна макроикономическа динамика (в макр.);
колебателна макроикономическа динамика (в макр.);
колебателна равномерна макроикономическа динамика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (oscillating
macroeconomic policy) (в межд.), колебателно макроикономическо комби61

391

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниране (в межд.), хетерогенна макроикономическа политика (в межд.),
разнородна макроикономическа политика (в межд.), (*) – обхваща случаите на макроикономическата политика (в макр.), при които държавата с течение на времето сменя формите на макроикономическата политика (в макр.) и
типовете макроикономическа политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (oscillating
macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателна макроикономическа политика (в межд.);
разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.);
сходимомоколебателна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА МНОГОСТРАННОСТ (oscillating multiformity) (ки) – във:
колебателна многостранност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна многостранност на бюджетната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА МНОГОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (oscillating multiformity of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа
характеристика на случаите, при които едновременно са налице колебателност на бюджетната политика (в макр.) и многостранност на бюджетната
политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА МНОГОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (oscillating multiformity of the macroeconomic policy) (в
межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата
политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА МНОГОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating
multiformity of the policy) (ки) – във:
колебателна многостранност на бюджетната политика (в межд.);
колебателна многостранност на макроикономическата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА МНОГОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating
multiformity of the policy) (ки) – във:
колебателна многостранност на бюджетната политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА ПОЛИТИКА (oscillating policy) (ки) – във:
колебателна бюджетна политика (в макр.);
колебателна бюджетно-парична политика (в межд.);
колебателна макроикономическа политика (в межд.);
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.);
разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.);
сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.);
сходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАВНОМЕРНА ДИНАМИКА (oscillating uniform dynamics) (ки) – във:
колебателна равномерна макроикономическа динамика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАВНОМЕРНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА* (oscillating uniform macroeconomic dynamics) (в макр.) (*) – редуващо
се разнопосочно с еднаква амплитуда изменение във времето на определена
макроикономическа величина [подразбира се – на макроикономическата активност, т.е. на обема на брутния вътрешен продукт (в макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.)].
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ (oscillated polytypeness) (ки) – във:
колебателна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на макроикономическата политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА*
(oscillating-polytype condition of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа
характеристика на случаите, при които едновременно са налице колебателност на бюджетната политика (в макр.) и разнотипност на бюджетната
политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillated polytypeness of the fiscal-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА* (oscillated polytypeness of the fiscal-monetary policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (oscillated polytypeness of the macroeconomic policy) (в межд.)
(*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика
(в макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и разнотипност на макроикономическата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillated polytypeness of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillatingpolytype condition of the policy) (ки) – във:
колебателна разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
колебателна разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на бюджетно-паричната политика (в
межд.);
колебателна разнотипност на макроикономическата политика (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателна разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ (oscillating divergence) (ки) – във:
колебателна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА*
(oscillating divergence of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице колебателност на
бюджетната политика (в макр.) и разходимост на бюджетната политика (в
макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating divergence of the fiscal-exchange-rate policy) (в
межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (oscillating divergence of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) –
характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в
макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating divergence of the macroeconomic policy) (в межд.) (*)
– характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в
макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и разходимост на макроикономическата политика (в межд.).
65

395

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating divergence of the monetary-exchange-rate
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА РАЗХОДИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating divergence of the policy) (ки) – във:
колебателна разходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна разходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна разходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна разходимост на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна разходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ (oscillating convergence) (ки) – във:
колебателна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА*
(oscillating convergence of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице колебателност на
бюджетната политика (в макр.) и сходимост на бюджетната политика (в
макр.).
КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillating convergence of the fiscal-exchange-rate policy) (в
межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (oscillating convergence of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) –
характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в
макр.), при които едновременно са налице колебателност на бюджетнопаричната политика (в межд.) и сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (oscillating convergence of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) –
характеризира случаите на състояние на макроикономическа политиката (в
макр.), при които едновременно са налице колебателност на макроикономическата политика (в межд.) и сходимост на макроикономическата политика
(в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА
ПОЛИТИКА* (oscillating convergence of the monetary-exchange-rate policy) (в
межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на паричновалутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) и сходимост
на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА СХОДИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillating convergence of the policy) (ки) – във:
колебателна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ*
(oscillating /oscillatory/ function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – такава разновидност на функцията на икономическото регулиране z = Ry, която се конституира под действието
на отрицателна обратна икономическа връзка (с отрицателен оператор за
пропорционално преобразуване R на регулиращата икономическа подсистема
R) в система на икономическо регулиране (в регулаторна икономическа сис67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема) S с положителен оператор T на регулируемата икономическа подсистема. С z е означен изходът на регулиращата икономическа подсистема, а с y –
изходът на системата S. Представлява функция на колебателното икономическо регулиране. На нея съответствува понятието за системата на колебателно икономическо регулиране, значението на чието поведение, представено
от нейния изход y, колебателно нараства или колебателно намалява с всеки
следващ функционален цикъл на регулирането (като резултат от действието на
последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като
системата разнопосочно (ту с положителна, ту с отрицателна величина) акумулира изработваните от регулиращата икономическа подсистема R (и частично взаимно компенсиращи се) импулси (поради отрицателния си оператор
R). В зависимост от това дали колебателното икономическото регулиране се
извършва при сходящо-действуваща или при разходящо-действуваща отрицателна обратна връзка, се разграничават сходяща /конвергентна/ колебателна
функция на икономическото регулиране и разходаща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране.
КОЛЕБАТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ
(oscillating /oscillatory/ function of the economic regulation) (ки) – във:
дивергентна колебателна функция на икономическото регулиране (разходяща колебателна функция на икономическото регулиране);
колебателна функция на икономическото регулиране;
конвергентна колебателна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща колебателна функция на икономическото регулиране);
разходяща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране.
КОЛЕБАТЕЛНО БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ* (oscillating fiscal combination) (в макр.) – същото като колебателна бюджетна политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНО БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ (oscillating fiscal combination) (в макр.) (ки) – във:
колебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като колебателна
бюджетна политика (в макр.));
колебателно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателна бюджетно-парична политика (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.));
разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.)).
КОЛЕБАТЕЛНО БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (oscillating
fiscal-monetary combination) (в межд.) – същото като колебателна бюджетнопарична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНО КОМБИНИРАНЕ (oscillating combination) (ки) – във:
колебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като колебателна
бюджетна политика (в макр.));
колебателно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателна бюджетно-парична политика (в межд.));
колебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.));
разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.)).
КОЛЕБАТЕЛНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (oscillating macroeconomic combination) (в межд.) – същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ (oscillating macroeconomic combination) (ки) – във:
колебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.));
разходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.));
сходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като сходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.)).
КОЛЕБАТЕЛНО
ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ
(oscillating
/oscillatory/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобразуване (*) – икономическо регулиране, което се осъществява под действието на отрицателна обратна икономическа връзка (с отрицателен оператор за пропорционално преобразувание R) в система на икономическо регулиране (в регулаторна икономическа система) S при положителен оператор T на
регулируемата икономическа подсистема T. Една от разновидностите на икономическото регулиране. Обратната отрицателна връзка е механизмът на колебателното икономическо регулиране. Тогава изходът z на регулиращата
икономическа подсистема R на системата S се конституира като колебателна
функция на икономическото регулиране z = Ry, където y е изходът на регулируемата икономическа подсистема на системата S. То е присъщо на системата на колебателно икономическо регулиране. При колебателното икономическо регулиране значението на поведението на системата S, представено от
нейния изход y, колебателно нараства или колебателно намалява с всеки
следващ функционален цикъл на икономическото регулиране (като резултат от
действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като системата разнопосочно (ту с положителна, ту с отрицателна величина) акумулира изработваните от регулиращата икономическа подсистема
R (и частично взаимно компенсиращи се) импулси (поради отрицателния си
оператор R). В зависимост от това дали колебателното икономическото регулиране се извършва при сходящо-действуваща или при разходящодействуваща отрицателна обратна връзка, се разграничават сходящо
/конвергентно/ колебателно икономическо регулиране и разходящо
/дивергентно/ колебателно икономическо регулиране.
КОЛЕБАТЕЛНО
ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ
(oscillating
/oscillatory/ economic regulation) (ки) – във:
дивергентно колебателно икономическо регулиране (същото като разходящо колебателно икономическо регулиране);
колебателно икономическо регулиране;
конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото като сходящо колебателно икономическо регулиране);
поведенческо-динамична система на сходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на дивергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на разходящо колебателно икономическо регулиране);
система на колебателно икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо колебателно икономическо регулиране);
система на разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране.
КОЛЕБАТЕЛНО КОМБИНИРАНЕ (oscillating combination) (ки) – във:
колебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като колебателна
бюджетна политика (в макр.));
разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.)).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (oscillatingly-one-sided fiscal policy) (в макр.), хетерогенноедностранна бюджетна
политика (в макр.), (*) – макроикономическо положение, при което държавата поддържа едностранна бюджетна политика (в макр.), като сменя използуваните форми [(данъчната политика (в макр.) или политиката на правителствени разходи (в макр.)].
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (oscillatingly-one-sided fiscal policy) (ки) – във:
колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
монотонноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (oscillating-one-sided macroeconomic policy) (в межд.), хетерогенноедностранна макроикономическа политика (в межд.), (*) – положение, при
което държавата поддържа едностранна макроикономическа политика (в
межд.), като сменя използуваните форми на макроикономическата политика
(в макр.) [бюджетна политика (в макр.), парична политика (в макр.) или валутнокурсова политика (в межд.)]. Освен това към всеки определен момент
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------във времето колебателноедностранната макроикономическа политика може да
се осъществява само в един тип, т.е. тя винаги е еднотипна колебателноедностранна макроикономическа политика* (monotype oscillating-uniform
macroeconomic policy) (в межд.) [т.е. еднотипна хетерогенноедностранна
макроикономическа
политика*
(monotype
heterogeneous-uniform
macroeconomic policy) (в межд.)]. Освен това режими на еднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика са (1) монотонноеднотипната
колебателноедностранна макроикономическа политика и (2) колебателноеднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика.
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (oscillating-one-sided macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа
политика (в межд.);
монотонноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (oscillatingly-one-sided policy) (ки) – във:
колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.);
колебателноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа
политика (в межд.);
монотонноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
монотонноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (oscillatedlymonotype fiscal policy) (ки) – във:
колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (oscillatingly-monotype oscillatingly-one-sided fiscal
policy) (в макр.), хетерогенноеднотипна хетерогенноедностранна бюджетна
политика (в макр.), (*) – макроикономическо положение, при което с течение
на времето държавата поддържа еднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в макр.), като сменя използувания тип на нейното осъществяване (експанзионистичния, рестриктивния или неутралния), т.е. експанзионистична бюджетна политика (в макр.), рестриктивна бюджетна политика
(в макр.) и неутрална бюджетна политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (oscillating-monotype oscillating-onesided macroeconomic policy) (в межд.), хетерогенноеднотипна хетерогенноедностранна макроикономическа политика (в межд.), (*) – положение, при
което с течение на времето държавата поддържа еднотипна колебателноедностранна макроикономическа политика (в межд.), като сменя използувания тип на нейното осъществяване [експанзионистична макроикономическа
политика (в макр.), рестриктивна макроикономическа политика (в макр.) или
неутрална макроикономическа политика (в макр.)] [вж. типове на макроикономическата политика (в макр.)] (примерна редица във времето: експанзионистична бюджетна политика, рестриктивна парична политика, неутрална валутнокурсова политика,...). Когато се съпоставят монотонноедностранната и
колебателноедностранната макроикономическа политика се вижда, че имат
място понятията (1) монотонноеднотипна едностранна макроикономическа политика* (monotonous-monotype uniform macroeconomic policy) (в межд.),
която обединява монотонноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика и монотонноеднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика, и (2) колебателноеднотипна едностранна макроикономическа политика* (oscillating-monotype uniform macroeconomic policy)
(в межд.), която обединява колебателноеднотипната монотонноедностранна
макроикономическа политика и колебателноеднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика. От своя страна монотонноеднотипната
едностранна макроикономическа политика включва типовете: (1) експанзионистично-монотонноеднотипна едностранна макроикономическа политика* (expansionary-monotonous-monotype uniform macroeconomic policy) (в
межд.), чиито форми на проявление са експанзионистично-монотонноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика и експан73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зионистично-монотонноеднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика; (2) рестриктивно-монотонноеднотипна едностранна макроикономическа политика* (restrictive-monotonous-monotype uniform macroeconomic policy) (в межд.), чиито форми на проявление са рестриктивномонотонноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика
и рестриктивно-монотонноеднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика; (3) неутрално-монотонноеднотипна едностранна макроикономическа политика* (neutral-monotonous-monotype uniform macroeconomic policy) (в межд.), чиито форми на проявление са неутралномонотонноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика
и неутрално-монотонноеднотипната колебателноедностранна макроикономическа политика.
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (oscillatingly-monotype oscillatingly-one-sided policy) (ки) – във:
колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
(oscillated-monotype macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа
политика (в межд.);
колебателноеднотипна монотонноедностранна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА МОНОТОННОЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (oscillatedly-monotype monotonously-one-sided fiscal
policy) (в макр.), хетерогенноеднотипна хомогенноедностранна бюджетна
политика (в макр.), (*) – макроикономическо положение, при което с течение
на времето държавата поддържа еднотипна монотонноедностранна бюджетна
политика, като сменя използувания тип на нейното осъществяване (експанзионистичния, рестриктивния и неутралния), т.е. експанзионистична бюджетна
политика (в макр.), рестриктивна бюджетна политика (в макр.) и неутрална
бюджетна политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА МОНОТОННОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (oscillated-monotype monotonous-onesided macroeconomic policy) (в межд.), хетерогенноеднотипна хомогенноедностранна макроикономическа политика (в межд.), (*) – положение, при
което с течение на времето държавата поддържа еднотипна монотонноедностранна макроикономическа политика (в межд.), като сменя използувания тип
на нейното осъществяване [експанзионистична макроикономическа политика
(в макр.), рестриктивна макроикономическа политика (в макр.) или неутрална макроикономическа политика (в макр.)] [вж. типове на макроикономическата политика (в макр.)]. Затова колебателноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика е: (1) или само колебателноеднотипна
бюджетно-монотонноедностранна
макроикономическа
политика*
(oscillating-monotype fiscal-monotonous-uniform macroeconomic policy) (в межд.)
(примерна редица във времето: експанзионистична бюджетна политика; рестриктивна бюджетна политика; неутрална бюджетна политика;...); (2) или само
колебателноеднотипна парично-монотонноедностранна макроикономическа
политика*
(oscillating-monotype
monetary-monotonous-uniform
macroeconomic policy) (в межд.) (примерна редица във времето: експанзионистична парична политика; рестриктивна парична политика; неутрална парична
политика;...); (3) или само колебателноеднотипна валутнокурсовомонотонноедностранна макроикономическа политика* (oscillatingmonotype exchange-rate-monotonous-uniform macroeconomic policy) (в межд.)
(примерна редица във времето: експанзионистична валутнокурсова политика;
рестриктивна валутнокурсова политика; неутрална валутнокурсова политика;...). Освен това: (1) режими на еднотипната бюджетномонотонноедностранна макроикономическа политика* (monotype fiscalmonotonous-uniform macroeconomic policy regimes) (в межд.) са: (а) монотонноеднотипната бюджетно-монотонноедностранна макроикономическа политика
и (б) колебателноеднотипната бюджетно-монотонноедностранна макроикономическа
политика;
(2)
режими
на
еднотипната
паричномонотонноедностранна
макроикономическа
политика*
(monotype
monetary-monotonous-uniform macroeconomic policy regimes) (в межд.) са (а)
монотонноеднотипната парично-монотонноедностранна макроикономическа
политика и (б) колебателноеднотипната парично-монотонноедностранна макроикономическа политика; (3) режими на еднотипната валутнокурсово(monotype
монотонноедностранна
макроикономическа
политика*
exchange-rate-monotonous-uniform macroeconomic policy regimes) (в межд.) са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) монотонноеднотипната валутнокурсово-монотонноедностранна макроикономическа политика и (б) колебателноеднотипната валутнокурсовомонотонноедностранна макроикономическа политика; (4) режими на еднотипната
монотонноедностранна
макроикономическа
политика*
(monotype monotonous-uniform macroeconomic policy regimes) (в межд.) са (а)
монотонноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика
и (б) колебателноеднотипната монотонноедностранна макроикономическа политика.

КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА МОНОТОННОЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (oscillatedly-monotype monotonously-one-sided policy) (ки) – във:
колебателноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна монотонноедностранна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОЕДНОТИПНА ПОЛИТИКА (oscillatedly-monotype policy)
(ки) – във:
колебателноеднотипна колебателноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна колебателноедностранна макроикономическа политика (в межд.);
колебателноеднотипна монотонноедностранна бюджетна политика (в
макр.);
колебателноеднотипна монотонноедностранна макроикономическа политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (oscillating-multiform macroeconomic policy) (в межд.), хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.), – многостранна макроикономическа политика (в межд.) в динамика, която е едновременното
осъществяване на не повече от две форми на макроикономическата политика
(в макр.), подбрани измежду повече от две форми [най-вече измежду бюджетната политика (в макр.), паричнатаполитика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)], като подборът с течение на времето се променя
(примерна схема във времето: бюджетна политика, парична политика; парична
политика, валутнокурсова политика; бюджетна политика, валутнокурсова политика;...). Подразделя на два вида: (1) еднотипна колебателномногостранна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макроикономическа политика (в межд.) [същото като еднотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.)], типичното за която
е, че нейните отделни форми действуват едновременно в една посока, т.е. че
към даден момент във времето са еднопосочни, макар че с течение на времето
тези форми се сменят, и (2) разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.) [същото като разнотипна хетерогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.)], типичното за която е, че
нейните отделни форми действуват едновременно в различни, обикновено в
противоположни посоки, т.е. че към даден момент във времето са разнопосочни, като междувременно се сменят и макроикономическите форми.
КОЛЕБАТЕЛНОМНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (oscillating-multiform macroeconomic policy) (ки) – във:
еднотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОМНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (oscillating-multiform
policy) (ки) – във:
еднотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.);
колебателномногостранна макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна колебателномногостранна макроикономическа политика (в
межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (oscillating-polytype macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗНОТИПНА
МОНОТОННОМНОГОСТРАННА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (oscillating-polytype monotonousmultiform macroeconomic policy) (в межд.), хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (в межд.), – разнотипна
монотонномногостранна макроикономическа политика (в межд.), при която с
течение на времето поне един от използуваните различни типове макроиконо77
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа политика (в макр.) [експанзионистична макроикономическа политика
(в макр.), рестриктивна макроикономическа политика (в макр.) или неутрална макроикономическа политика (в макр.)] се променя, като с това се променя
идентичността на установената разнотипност на макроикономическата политика (в межд.), но се съхранява идентичността на установената монотонна
многостранност на макроикономическата политика (в межд.), т.е. всяка една
от прилаганите форми на макроикономическата политика (в макр.) [бюджетна политика (в макр.), парична политика (в макр.) или валутнокурсова
политика (в межд.)] остават непроменени (примерна редица във времето за
колебателноразнотипната монотонномногостранната макроикономическа политика е: бюджетна експанзия, парична рестрикция; бюджетна рестрикция,
парична експанзия; бюджетна експанзия, неутрална парична политика...).
При колебателноразнотипната монотонномногостранна макроикономическа политика също е възможно чрез промени в импулсите на нейните въздействия и чрез промени в прилаганите типове на политиката да се реализира
в течение на даден период от време определена ориентираност по отношение
на обема на брутния вътрешен продукт. Тоест в условията на колебателна разнотипност и монотонна многостранност е възможно, независимо от кратковременните противоположни промени в равнището на брутния вътрешен продукт, динамично през разглеждания период да се наблюдава или тенденция на
увеличаване, или тенденция на намаляване, или тенденция на запазване на неговия обем. В такъв случай има динамичноориентирана колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (dynamicdirect oscillating-polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) [т.е. динамичноориентирана хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна
макроикономическа
политика
(dynamic-direct
heterogeneous-polytype
homogeneous-multiform macroeconomic policy)]. Ако в рамките на целия период
от време в условията на колебателна разнотипност и монотонна многостранност обаче не се наблюдава определена тенденция в промените на обема на
брутния вътрешен продукт, тогава има динамичнонеориентирана колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика
(dynamic-non-direct oscillating-polytype monotonous-multiform macroeconomic
policy) [т.е. динамичнонеориентирана хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна
макроикономическа
политика
(dynamic-non-direct
heterogeneous-polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy)].
Форми на динамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионистично78
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (expansionary-dynamic-direct oscillatingpolytype monotonous-multiform macroeconomic policy) – когато с течение на
времето тази политика е насочена към нарастване на обема на брутния вътрешен продукт; (2) рестриктивно-динамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика
(restrictive-dynamic-direct
oscillating-polytype
monotonous-multiform
macroeconomic policy) – когато с течение на времето тази политика е насочена
към намаляване на обема на брутния вътрешен продукт; (3) неутралнодинамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (neutral-dynamic-direct oscillatingpolytype monotonous-multiform macroeconomic policy) – когато с течение на
времето тази политика е насочена към запазване на обема на брутния вътрешен продукт.
В зависимост от това, дали в условията на колебателна разнотипност и
монотонна многостранност динамичната ориентираност на макроикономическата политика (към нарастване, към намаляване или към запазване на равнището на брутния вътрешен продукт) се постига с течение на времето чрез монотонни или чрез колебателни промени в това равнище, динамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика се подразделя на монотонно-динамичноориентирана колебателно
разнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика
(monotonous-dynamic-direct
oscillating-polytype
monotonous-multiform
macroeconomic policy) [т.е. хомогенно-динамичноориентирана хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика
(homogeneous-dynamic-direct heterogeneous-polytype homogeneous-multiform
macroeconomic policy)] и колебателно-динамичноориентирана колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика
(oscillated-dynamic-direct
oscillating-polytype
monotonous-multiform
macroeconomic policy) [т.е. хетерогенно-динамичноориентирана хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика
(heterogeneous-dynamic-direct heterogeneous-polytype homogeneous-multiform
macroeconomic policy)]. От своя страна в зависимост от това, дали в условията на колебателна разнотипност и монотонна многостранност динамичната неориентираност на макроикономическата политика се постига с течение на
времето чрез монотонни или чрез колебателни промени в равнището на брутния вътрешен продукт, динамичнонеориентираната разнотипна монотонном79
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ногостранна макроикономическа политика се подразделя на монотоннодинамичнонеориентирана колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (monotonous-dynamic-non-direct
oscillating-polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) [т.е. хомогенно-динамичнонеориентирана хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (homogeneous-dynamic-non-direct
heterogeneous-polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy)] и колебателно-динамичнонеориентирана колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (oscillating-dynamic-non-direct
oscillating-polytype monotonous-multiform macroeconomic policy) [т.е. хетерогенно-динамичнонеориентирана хетерогенноразнотипна хомогенномногостранна макроикономическа политика (heterogeneous-dynamic-non-direct
heterogeneous-polytype homogeneous-multiform macroeconomic policy)].
Форми на монотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна
монотонномногостранна макроикономическа политика са: (1) експанзионстичномонотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (expansionarymonotonous-dynamic-direct
oscillating-polytype
monotonous-multiform
macroeconomic
policy);
(2)
рестриктивномонотоннодинамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическата политика (restrictive-monotonous-dynamicdirect oscillating-polytype monotonous-multiform macroeconomic policy); (3) неутралномонотонно-динамичноориентираната колебателноразнотипна
монотонномногостранна
макроикономическа
политика
(neutralmonotonous-dynamic-direct
oscillating-polytype
monotonous-multiform
macroeconomic policy). От своя страна форми на колебателнодинамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна
макроикономическа политика са: (1) експанзионстичноколебателнодинамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа политика (expansionary-oscillating-dynamic-direct
oscillated-polytype monotonous-multiform macroeconomic policy); (2) рестриктивноколебателно-динамичноориентираната
колебателноразнотипна
монотонномногостранна макроикономическа политика (restrictiveoscillated-dynamic-direct
oscillating-polytype
monotonous-multiform
macroeconomic
policy);
(3)
неутралноколебателнодинамичноориентираната колебателноразнотипна монотонномногост-
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранна макроикономическа политика (neutral-oscillated-dynamic-direct
oscillating-polytype monotonous-multiform macroeconomic policy).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗНОТИПНА МОНОТОННОМНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (oscillating-polytype monotonous-multiform policy) (ки) – във:
колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗНОТИПНА ПОЛИТИКА (oscillating-polytype policy)
(ки) – във:
колебателноразнотипна монотонномногостранна макроикономическа
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗХОДЯЩ ПАЯЖИНООБРАЗЕН МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНОТО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО РАВНОВЕСИЕ* (oscillatingdivergent cobweb model of complex internal and external equilibrium) (в межд.) (*)
– икономически модел за постигане на комплексно вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.) чрез прилагане на колебателноразходяща
бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗХОДЯЩА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА*
(oscillating-divergent fiscal-monetary policy) (в межд.), колебателноразходящо
бюджетно-парично комбиниране (в межд.), (*) – едновременно прилагане на
колебателна бюджетно-парична политика (в межд.) и на разходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗХОДЯЩА ПОЛИТИКА (oscillating-divergent fiscalmonetary policy) (ки) – във:
колебателноразходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗХОДЯЩО БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (oscillating-divergent fiscal-monetary combination) (в межд.) – същото
като колебателноразходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОРАЗХОДЯЩО КОМБИНИРАНЕ (oscillating-divergent
combination) (ки) – във:
колебателноразходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателноразходяща бюджетно-парична политика (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (oscillatorly-self-regulative economic system) (ки) – във:
дестабилизиращо-колебателно-саморегулираща се лагова динамична
икономическа система (същото като разходящо-монотонно-саморегулираща
се лагова динамична икономическа система);
разходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система;
сходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система.
КОЛЕБАТЕЛНО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (oscillatorly-self-regulative lagging dynamic
economic system) – саморегулираща се лагова динамична икономическа система, чието динамично икономическо поведение колебателно се приближава към
определено значение, което може да бъде крайно или безкрайно. Нейни разновидности са сходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова динамична
икономическа система и разходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова
динамична икономическа система.
КОЛЕБАТЕЛНО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (oscillatorly-self-regulative lagging dynamic
economic system) (ки) – във:
дестабилизиращо-колебателно-саморегулираща се лагова динамична
икономическа система (същото като разходящо-монотонно-саморегулираща
се лагова динамична икономическа система);
разходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система;
сходящо-колебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система.
КОЛЕБАТЕЛНОСТ (oscillatority) (ки) – във:
колебателност на бюджетната политика (в межд.);
колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
колебателност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателност на макроикономическата политика (в межд.);
колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (oscillatority of the
fiscal policy) (в макр.), хетерогенност на бюджетната политика (в макр.), (*)
– икономическа характеристика на случаите, при които с течение на времето
се променят или се преподреждат формите и типовете на бюджетната политика (в макр.) или пък не се запазва начинът на постигане на динамичната
ориентираност на бюджетната политика (в макр.) или на динамичната неориентираност на бюджетната политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillatority of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.), хетерогенност
на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.), (*) – характеризира
случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.),
при които с течение на времето се променят или се преподреждат формите на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.) и типовете на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.) или не се запазва начинът на постигане
на динамичната ориентираност на бюджетно-валутнокурсовата политика
(в межд.) или на динамична неориентираност на бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (oscillatority of the fiscal-monetary policy) (в межд.), хетерогенност на бюджетнопаричната политика (в межд.), (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-паричната политика (в макр.), при които с течение на времето се
променят или се преподреждат формите на бюджетно-паричната политика
(в макр.) и типовете на бюджетно-паричната политика (в макр.) или не се
запазва начинът на постигане на динамичната ориентираност на бюджетнопаричната политика (в межд.) или на динамична неориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (oscillatority
/oscillation index/ of the economiv system) – свойство на определен клас динамични икономически системи (в частност – времево-динамични икономически
системи) [в т.ч. и на динамични системи на икономическо регулиране
(dynamic systems of economic regulation), респ. на динамични системи на
икономическо управление (dynamic systems of economic management /control/)]
да извършват икономически колебания; икономически показател, който измерва склонността на икономическата система към колебателно поведение като
отношение между максимума на амплитудната честотна икономическа ха83
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рактеристика на затворена икономическа система, от една страна, и значението на нейната амплитуда при кръгова икономическа честота ω = 0. С увеличаването на този показател нараства склонността към колебателност на системата. Когато системата достигне границата на устойчивостта си, показателят
за колебателност става безкрайно голям. Смята се, че за икономически системи, в които икономическите процеси имат удовлетворително качество, тяхната
колебателност се движи в границите между 1,3 и 1,4. Колебателността може
непосредствено да бъде определена и чрез амплитуднато-фазовата икономическа характеристика на разтворена икономическата система. Вж. колебателна икономическа система.
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*
(oscillatority of the macroeconomic policy) (в межд.), хетерогенност на макроикономическата политика (в межд.), (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които с течение на времето се променят или се преподреждат формите на макроикономическата политика (в макр.) и типовете на макроикономическата политика (в макр.) или
не се запазва начинът на постигане на динамичната ориентираност на макроикономическата политика (в межд.) или на динамична неориентираност на
макроикономическата политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (oscillatority of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.), хетерогенност
на парично-валутнокурсовата политика (в межд.), (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които с течение на времето се променят или се преподреждат формите на парично-валутнокурсовата политика (в макр.) и типовете на паричновалутнокурсовата политика (в макр.) или не се запазва начинът на постигане
на динамичната ориентираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) или на динамична неориентираност на парично-валутнокурсовата
политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (oscillatority of the policy) (ки) –
във:
колебателност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
колебателност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателност на макроикономическата политика (в межд.);
колебателност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателност на бюджетната политика (в макр.).
КОЛЕБАТЕЛНОСТ НА ПРЕХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС*
(transitional economic process oscillatority) – вж. критерии за качество на системите на икономическо управление.
КОЛЕБАТЕЛНОСХОДЯЩ ПАЯЖИНООБРАЗЕН МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНОТО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО РАВНОВЕСИЕ* (oscillatingconvergent cobweb model of complex internal and external equilibrium) (в межд.)
(*) – икономически модел за постигане на комплексно вътрешно и външно
макроикономическо равновесие (в межд.) чрез прилагане на колебателносходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСХОДЯЩА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА*
(oscillating-convergent fiscal-monetary policy) (в межд.), колебателносходящо
бюджетно-парично комбиниране (в межд.), (*) – съвместно прилагане на колебателна бюджетно-парична политика (в межд.) и на сходяща бюджетнопарична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСХОДЯЩА ПОЛИТИКА (oscillating-convergent policy)
(ки) – във:
колебателносходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСХОДЯЩО БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (oscillating-convergent fiscal-monetary combination) (в межд.) – същото като колебателносходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
КОЛЕБАТЕЛНОСХОДЯЩО КОМБИНИРАНЕ (oscillating-convergent combination) (ки) – във:
колебателносходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото
като колебателносходяща бюджетно-парична политика (в межд.)).
КОЛИЧЕСТВЕН ДЕЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(quantitative deextensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ДЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantitative detensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия
растеж.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛИЧЕСТВЕН ДЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative detensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantitative extensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия
растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative extensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(quantitative extratensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitative extratensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ИНЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(quantitative inextensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ИНТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (quantitative intensive economic growth) – вж. бинарна типология на икономическия
растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ИНТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative intensivity of economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative catensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative optensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛИЧЕСТВЕН ТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitative tensivity of the economic growth) – същото като квантитензитет на
икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (quantitative factor of the economic growth) – фактор на икономическия растеж, който
въздейства върху икономическия растеж чрез използване (респ. чрез усвояване) на промените в количеството на някакъв икономически ингредор (вж. икономическо количество). Проявява се в две основни разновидности – (а) като
обем на икономическия ингредор [тази разновидност се покрива с понятието
за екстензивен фактор на икономическия растеж, така че последният е винаги обемен екстензивен фактор (вж. квантиекстензитет на икономическия
растеж и квантиекстензивност на икономическия растеж)] и (б) като мащаб на икономическия ингредор [тази разновидност се покрива с една от двете основни разновидности на понятието за екстратензивен фактор на икономическия растеж, която (разновидност) е мащабният екстратензивен фактор
(вж. квантиекстратензитет на икономическия растеж и квантиекстратензивност на икономическия растеж) (другата основна разновидност на екстратензивния фактор е качественият екстратензивен фактор и тя няма количествена природа)]. Вж. качествен фактор на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВНА ДЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative detensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
КОЛИЧЕСТВНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitative extensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (quantitative extratensity of economic growth) – вж. тензивност на
икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative intensity of economic growth) – вж. тензивност на икономическия
растеж.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛИЧЕСТВЕНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitative catensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (quantitative optensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(quantitative tensity of the economic growth) – същото като квантитензивност
на икономическия растеж.
КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (quantity theory of money) (в
макр.) – ако не е посочено друго, под този израз се подразбира класическата
количествена теория за парите (в макр.).
КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (quantity theory of money) (ки) –
във:
класическа количествена теория за парите (в макр.);
количествена теория за парите (в макр.);
уравнение на количествената теория за парите (в макр.).
КОЛИЧЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО*
economic wealth) – вж. икономическо количество.

(quantitative

КОЛИЧЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ (quantitative
economic prognostication /forecasting/) – икономическо прогнозиране, при което
се използват теорията за количеството на икономическата информация и математическите методи и модели (вж. математически методи в икономиката и
математически модел на икономическа система). Методи на количественото
прогнозиране са анализът на времевите редове, причинно-следствените модели (тук се числят регресионни, иконометрични и други модели), мониторинговите икономически модели. Самостоятелното прилагане на количественото
икономическо прогнозиране крие рискове, тъй като резултатите му са повлияни от качествените промени в икономиката. Затова то трябва да се допълва с
качественото икономическо прогнозиране.
КОЛИЧЕСТВЕНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quantitative
ecorenomic wealth) – вж. икореномическо количество.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОЛИЧЕСТВЕНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (quantitative
ecotechnomic wealth) – вж. икотехномическо количество.
КОЛИЧЕСТВЕНО НЕТАРИФНО ОГРАНИЧЕНИЕ (quantitative non-tariff
restriction) (в межд.) – обединяващо понятие за импортна квота (в межд.) и
доброволно експортно ограничение (в межд.), чрез които държавата пряко регулира обемите на вноса (в макр.) и износа (в макр.). Вж. нетарифно ограничение (в межд.).
КОЛИЧЕСТВО (quantity) (кд) – във:
икономическо каличество;
икореномическо количество;
икотехномическо количество;
количество на икономическата информация;
количество на икономическото съждение;
количество на информационната икономическа ентропия (вж. информационна икономическа ентропия);
количество на информацията в случайната икономическа величина;
количество на средната условна икономическа информация (вж. количество на икономическата информация);
обектно икономическо количество;
оптимално количество на наличния капитал (в микр.);
оптимално фирмено количество на производствения фактор (в микр.);
оптимално фирмено количество на трудовия фактор (в микр.);
оптимално фирмено количество на физическия фактор (в микр.);
предметно икономическо количество (същото като икономическо количество);
равновесно количество (в микр.);
равновесно количество на валутата (в межд.);
равновесно количество на продукта (в микр.);
равновесно количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно количество на трудовия фактор (в микр.);
равновесно количество на физическия фактор (в микр.);
равновесно пазарно количество (в микр.);
равновесно пазарно количество на продукта (в микр.);
равновесно пазарно количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно пазарно количество на трудовия фактор (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равновесно пазарно количество на физическия фактор (в макр.);
равновесно съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.);
равновесно съвкупно обществено количество на производствените фактори (в макр.);
равновесно съвкупно обществено количество на трудовите фактори (в
макр.) (същото като равновесна заетост (в макр.));
равновесно съвкупно обществено количество на физическите фактори (в
макр.);
равновесно фирмено количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно фирмено количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно фирмено количество на трудовия фактор (в микр.);
равновесно фирмено количество на физическия фактор (в микр.);
системно икономическо количество (същото като икономическо количество).
КОЛИЧЕСТВО НА ВАЛУТАТА (quantity of currency) (ки) – във:
равновесно количество на валутата (в межд.).
КОЛИЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ (economic
information quantity /value/). При най-обща постановка количеството на икономическа информацията H(α), която се носи от случайната икономическа величина α (респ. определена икономическа система), се определя с формулата на
К. Шенон, приложена за количеството на информационната икономическа
ентропия, а именно
n

H = −∑ pi log 2 pi ,
i =1

където:
H е величината на икономическата ентропия (в частност – на информационната икономическа ентропия);
n – броят на символите, които изработва източникът на икономическата
информация;
pi – вероятността за бъде избран i-тият символ (i = 1, 2, ..., n).
Тук са валидни същите свойства, които се отнасят и за ентропията. Използването на една и съща формула за количеството на информационната икономическа ентропия и количеството на икономическата информация се обяснява с обстоятелството, че величината на неопределеността, която характери90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зира едно случайно икономическо събитие (представлявано от някаква случайна икономическа величина), е равна на величината на икономическата информация, която ще се получи след осъществяването на това събитие, с което се
премахва въпросната неопределеност, тъй като със същата степен нараства определеността за него. С други думи, при постоянни други условия при реализирането на случайното икономическо събитие с колкото намалява неопределеността (информационната ентропия) за него, с толкова нараства определеността (информацията) за същото това събитие.
Взаимозависимостите между количеството на икономическата информация и количеството на информационната икономическа ентропия могат попълно да се изследват и интерпретират при повече от една случайна икономическа величина. По-долу това е направено на примера на две случайни икономически величини. Тогава количеството на икономическата информация се
разглежда като мярка на величината на икономическата информация, която се
съдържа в една случайна икономическа величина α, измерена по отношение на
друга случайна икономическа величина β, като и двете случайни величини
имат краен брой значения. С α ще означим дискретната случайна икономическа величина, която приема значенията x1, x2, …, xn, имащи икономически вероятности p1, p2, …, pn = {pi}, а с β – дискретната случайна икономическа величина, която приема значенията y1, y2, …, ym, имащи икономически вероятности q1, q2, …, qm = {qj}. Овен това {pij}, i = 1, 2, …, n, j = 1, 2, …, m, е съответствуващото им двумерно вероятностно разпределение. При такива предпоставки количеството на икономическата информация I (α, β), която се съдържа в случайната икономическа величина α по отношение на случайната
икономическа величина β се определя с израза
 pij
I (α , β ) = ∑ ∑ pij log 
pq
i =1 j =1
 i j
n

(1)

m


.



където I (α, β) е количеството на информацията в случайната икономическа
величина α, измерена по отношение на случайната икономическа величина β, а
pij е вероятността да се осъществят едновременно (да се съвместят) икономическите събития α = xi и β = yj (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m) при използване на
логаритми върху основа 2.
От своя страна, информационната ентропия на случайната икономически
величина α, т.е. информационната икономическа ентропия на случайната величина α, означена с H(α), се определя чрез формулата
91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m
 1 
H (α ) = I (α , α ) = ∑ pij log   , i, j = 1, 2, ..., n = m.
p 
j =1
 ij 

Количеството на икономическата информация и количеството на информационната икономическа ентропия са свързани чрез съотношението
I (α, β) = H(α) + H(β) – H (α, β),

където H (α, β) е количеството на информационната ентропия на двойката от
двете случайни икономически величини (α, β), определяно чрез израза
n m
 1 
.
H (α , β ) = ∑ ∑ pij log 


i =1 j =1
 pij 

В общия случай, когато случайните икономически величини α и β приемат
значения съответно в измеримите икономически пространства X и Y, тогава
количеството на икономическата информация I (α, β) се определя по следния
начин. Нека ϕ( x), x ∈ X , и ξ( y ), y ∈ Y , са измерими икономически функции, които приемат краен брой значения. Тогава φ(α) и ξ(β) са дискретни случайни
икономически величини и количеството на икономическата информация на α
по отношение на β се определя по формулата
(2)

I (α , β ) = sup I (ϕ (α ), ξ ( β )),
ϕ ,ξ

където горната граница се взема по всички двойки икономически функции φ(α)
и ξ(β), приемащи краен брой значения. Когато α и β са дискретни случайни
икономически величини, определението (2) се свежда до определението (1).
В случай че случайните икономически величини α и β могат да приемат
безкрайно много значения (т.е. ако са непрекъснати) и имат съвместна плътност на вероятностното икономическо разпределение p (x, y) с пределни плътности на техните икономически вероятности p(x) и q(y), тогава с помощта на
граничен преход от формулата (2) се извежда следната формула за количеството на информацията I (α, β), която се съдържа в случайната икономическа
величина α по отношение на случайната икономическа величина β:
I (α , β ) =

p ( x, y )

∫∫ p ( x, y) log p( x) q( y) dx dy.

X ×Y

Даденото по-горе определение за количеството на икономическата информация е полезно от гледна точка на теорията за пренасянето на информацията, но
92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то не може да бъде единна мярка за количеството на икономическата информация, която да е равноприемлива за всички случаи. Необходимо е тази мярка
да бъде избирана при всеки конкретен случай. Например не винаги е целесъобразно количеството на икономическата информация да се задава в термините на разпределението на икономическите вероятности. В някои от случаите е
по-разумно вместо информационната икономическа ентропия като мярка да се
използва икономическата дисперсия D(α) на случайната икономическа величина α, тъй като разликата между безусловната икономическа дисперсия и
средното значение на условната икономическа дисперсия I′ = D(α) – M[D(α|β)]
може с равно основание да се смята за мярка на количеството на икономическата информация на α по отношение на β.
Количеството на информацията в случайната икономическа величина α,
измерена по отношение на случайната икономическа величина β чрез I (α, β),
се отличава със следните свойства:
(1) величината I (α, β) не зависи от значенията x и y, които приемат случайните икономически величини α и β, а зависи само от тяхното съвместно вероятностно разпределение p (x, y);
(2) винаги I (α, β) ≥ 0, като I (α, β) може да приема и безкрайно голямо значение;
(3) равенството I(α, β) = 0 е възможно само тогава, когато pij = pi qj за
всички i и j, което означава, че случайните икономически величини α и β са
независими помежду си;
(4) винаги I (α, β) ≤ I (β, β), като равенството I (α, β) = I (β, β) е възможно
само когато β е функция от α;
(5) само случайно е възможно I (α, β) = I (β, β);
(6) величината I (α, β) е симетрична по отношение α и β, т.е. I (α, β) = I (β,
α), което означава, че количеството на икономическата информация в α по отношение на β е равно на количеството на икономическата информация в β по
отношение на α;
(7) ако f(·) е произволна икономическа функция, зададена в икономическото пространство X, тогава I (α, β) ≥ I (f(α), β), което напълно се съгласува с
представата за това, че количеството на икономическата информация в α по
отношение на β е не по-малко от количеството на икономическата информация
в някаква функция на α по отношение на β;
(8) в случая, когато α е дискретна случайна икономическа величина, тогава за количеството на икономическата информация е валидно, че I (α, α) = H
(α), където H (α) е информационната икономическа ентропия на α; това е по93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ложение, което отново обяснява защо формулата на К. Шенон е валидна
едновременно за количеството на информационната икономическа ентропия и
за количеството на икономическата информация; в останалите случаи, т.е. когато случайната икономическа величина α не е дискретна, тогава I (α, α) е равна на плюс безкрайност.
Между количеството на икономическата информация I (α, β) и количеството на информационната икономическа ентропия в дискретния случай (респ.
и диференциалната информационна икономическа ентропия в непрекъснатия
случай) има определена зависимост. В дискретния случай тази зависимост е
I (α , β ) = H (α ) + H ( β ) − H (α , β ) = H (α ) − E[ H (α | β )],

където H(α), H(β) и H (α, β) са информационните икономически ентропии съответно на случайните икономически величини α и β и двойката (α, β), а E[H(α
| β)] е средната условна информационна икономическа ентропия*
(conditional informationary economic entropy) на α при условието β
m

n

j =1

i =1

E[ H (α | β )] = − ∑ q j ∑ pi | j log pi | j ,

където {qi} е вероятностното разпределение β, а {qi | j} е условното вероятностно разпределение на α при фиксирано значение на β.
В непрекъснатия случай, т.е. когато са налице безкрайно много значения
на случайните величини α и β, практически не съществуват ентропиите H(α) и
H(β) (те са безкрайно големи). Затова пък е налице зависимостта
I (α, β) = h(α) + h(β) – h (α, β) = h(α) – E[h (α | β)],

където h(α), h(β) и h (α, β) са съответните величини на диференциалната информационна
икономическа
ентропия*
(flucsional
/differential/
informationary economic entropy). Те се определят чрез формулите:
h(α ) = ∫ p ( x) log
X

h(β ) = ∫ q ( y ) log
Y

h (α , β ) =

∫∫

p ( x, y ) log

X ×Y

94

1
dx,
p( x)
1
dy,
q( y)
1
dx dy.
p ( x) q ( y )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От своя страна E[h (α | β)] е средната условна диференциална информационна икономическа ентропия* (average conditional differential informationary
economic entropy) на α при условието β
E[h(α | β )] = − ∫ q ( y ) ∫ p ( x | y ) log p ( x | y ) dx dy,
Y

X

където q(y) е плътността на вероятностното разпределение на величината β, а p
(x | y) е условната плътност на вероятностното разпределение на α по отношение на β. Тук може да се въведе и понятието за условна икономическа информация* (conditional economic information), която се изразява посредством
формулата
I ((α, ζ ), β) = I (β, α ) + E[ I (α, β / ζ )],

където E[I (α, β/ζ)] е количество на средната условна икономическа информация* (average conditional economic information quantity) (разглеждано
като математическо икономическо очакване). То се определя аналогично на
това, както е била определена средната условна информационна икономическа
ентропия. Друго понятие е това за тройната икономическа информация*
(threefold economic information), представена от израза
I ((α, ζ ), β) + I (α, ζ ) = I (α, (β, ζ )) + I ( β, ζ ).

КОЛИЧЕСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪЖДЕНИЕ* (economic sentence quantity) – отражение на това на какъв кръг от икономически предмети (в
т.ч. и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти,
икономически системи) (един предмет, част от предметите от даден икономически клас, всички предмети от този клас) принадлежи изследваният икономически признак (респ. свойство), за който се отнася съждението.
КОЛИЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЕНТРОПИЯ* (informationary economic entropy quantity) – вж. информационна икономическа ентропия.
КОЛИЧЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЛУЧАЙНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА* (information quantity of the stochastic /accidental,
random/ economic) – количество на информацията, която се съдържа в една
случайна икономическа величина, измерена по отношение на друга случайна
икономическа величина, като и двете случайни величини имат краен брой зна95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чения. С α ще означим случайната икономическа величина, която приема значенията x1, x2, …, xn, имащи вероятности p1, p2, …, pn, а с β – случайната икономическа величина, която приема значенията y1, y2, …, ym, имащи вероятности q1, q2, …, qm. При такива предпоставки количеството на информацията I(α,
β), която се съдържа в случайната икономическа величина α по отношение на
случайната икономическа величина β се определя с израза
I (α , β ) = ∑ pij log 2 ( pij / q j ),
i, j

където pij е вероятността да се осъществят едновременно (да се съвместят)
икономическите събития α = xi и β = yj (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m) при използване на логаритми върху основа 2. Количеството на информацията в случайната икономическа величина I(α, β) се отличава със следните свойства: винаги I(α, β) > 0; равенството I(α, β) = 0 е възможно само тогава, когато pij = pi qj
за всички i и j, което означава, че случайните икономически величини α и β са
независими помежду си; винаги I(α, β) < I(β, β), като равенството I(α, β) = I(β,
β) е възможно само когато β е функция от α; само случайно е възможно I(α, β)
= I(α, β). Вж. количество на икономическата информация и информационна
икономическа ентропия.
КОЛИЧЕСТВО НА НАЛИЧНИЯ КАПИТАЛ (quantity of the capital stock)
(ки) – във:
оптимално количество на наличния капитал (в микр.).
КОЛИЧЕСТВО НА ПАРИТЕ (quantity of money) (в макр.) – същото като парична маса (в макр.).
КОЛИЧЕСТВО НА ПАРИТЕ (quantity of money) (ки) – във:
количество на парите (в макр.) (същото като парична маса (в макр.));
равновесно количество на парите (в макр.);
теория на Маркс, К., за количеството на парите (в маркс.).
КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА (product quantity) (ки) – във:
равновесно количество на продукта (в микр.);
равновесно пазарно количество на продукта (в микр.);
равновесно съвкупно обществено количество на продуктите (в макр.).
КОЛИЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ФАКТОР (quantity of production
factor) (ки) – във:
96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптимално фирмено количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно пазарно количество на производствения фактор (в микр.);
равновесно съвкупно обществено количество на производствените фактори (в макр.);
равновесно фирмено количество на производствения фактор (в микр.).
КОЛИЧЕСТВО НА СРЕДНАТА УСЛОВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ* (average conditional economic information quantity) – вж. количество на икономическата информация.
КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР (quantity of labour factor) (ки) –
във:
оптимално фирмено количество на трудовия фактор (в микр.);
равновесно количество на трудовия фактор (в икон.);
равновесно количество на трудовия фактор (в микр.);
равновесно пазарно количество на трудовия фактор (в микр.);
равновесно съвкупно обществено количество на трудовите фактори (в
макр.) (същото като равновесна заетост (в макр.));
равновесно фирмено количество на трудовия фактор (в микр.).
КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКТОР (quantity of the physical factor) (ки) – във:
оптимално фирмено количество на физическия фактор (в микр.);
равновесно количество на физическия фактор (в микр.);
равновесно пазарно количество на физическия фактор (в микр.);
равновесно съвкупно обществено количество на физическите фактори (в
макр.);
равновесно фирмено количество на физическия фактор (в микр.).
КОЛМОГОРОВ, А. Н. (Kolmogorov, A. N.) (кд) – във:
икономическо уравнение по Чепмен, С., и Колмогоров, А. Н. (вж. марковски икономически процес и преходна икономическа функция);
Колмогоров, Андрей Николаевич;
уравнения на Колмогоров, А. Н.
КОЛМОГОРОВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1903–1987) (Kolmogorov,
Andrey Nicolaevich) – руски математик, академик на Академията на науките на
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СССР от 1939 г. Завършва Московския университет през 1925 г., където работи като професор от 1931 г. Той е чуждестранен член на Парижката академия
на науките, на Лондонското кралско общество, на академиите на науките на
Нидерлания, Полша, Румъния, САЩ, на различни други научни организации.
А. Н. Колмогоров е герой на социалистическия труд (1963 г.) и е награден с
шест ордена “Ленин”, както и с други отличия. Извършва научни изследвания
в теорията на реалните променливи, в чиято област има фундаментални разработки по тригонометрия, теория на мерките, теория на множествата, теория
на интеграла. Има приноси в конструктивната логика, топологията (като създава теория за горните хомологии), механиката (в теорията на турболентността), теорията на диференциалните уравнения и диференциалния анализ. Фундаментално значение имат неговите разработки и в областта на теорията на
вероятностите, в която от 1925 г. заедно с А. Я. Хинчин прилага методите на
теорията на функциите на реалните променливи. Това му позволява да реши
трудни математически проблеми, през 1933 г. да формулира аксиоматичните
начала на теорията на вероятностите и да положи основите на марковските
случайни процеси с непрекъснато време (които имат място и в математическото моделиране на икономическите процеси – вж. марковски икономически процес). Приближавайки се към изследванията на А. Я. Хинчин, А. Н. Колмогоров
развива теориите за случайните стационарни процеси, за процесите със стационарни нараствания и за разклоняващите се процеси (имащи място и в изследване функционирането на икономическите системи). Има определени приноси и в математическата лингвистика. Значимо е неговото участие в работата
по математическия раздел на първото и второто издание на Большая советская
энциклопадия. Негови по-важни трудове са: Колмогоров, А. Н. Основные понятия теории вероятностей. Москва – Ленинград, 1936; Введение в теорию
функций действительного переменного. Москва – Ленинград, 1938; Колмогоров, А. Н., Гнеденко, Б. В. Предельные расспределения для сум независимых
случайных величин. Москва – Ленинград, 1949; Колмогоров, А. Н., Фомин, С.
В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., 1972.
КОМАТРИЦА (comatrix) (кд) – във:
икономическа коматрица [вж. икономически тензор (математическа
интерпретация)].
КОМБИНАТОРНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДАЧИ НА ЦЕЛОЧИСЛЕНОТО ПРОГРАМИРАНЕ (combinatorial economic problems of the integer pro98
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------gramming) – оптимизационни икономически задачи на целочисленото програмиране, в които се изисква да се намери икономическият екстремум на целочислена линейна икономическа функция (вж. линейна икономическа форма и
целева икономическа функция), зададена в крайно множество от икономически
елементи, както и да се намери самото подмножество от елементи, при което
се достига този екстремум. Като правило броят на тези множества е много голям и тяхното преглеждане е свързано с определени трудности. Комбинаторните задачи могат да бъдат формулирани и във вид на икономически задачи на
линейното програмиране, в многостена на чиито решения на всяка целочислена икономическа точка отговаря определено подмножество от елементи на
изходната комбинаторна задача. Решението на така получената оптимизационна икономическа задача има комбинаторен смисъл само при случая на неговата целочисленост. Към по-известните задачи от този клас се отнасят задачата за търговския пътник, задачите на теорията на разписанията
(scheduling theory), задачата за предписанията и т.н.

КОМБИНАТОРНИ МЕТОДИ (combinatorial methods) в математическото
програмиране в икономиката – методи, прилагани в решаването на икономическите задачи на целочисленото програмиране, при които максимално се използва крайният брой на допустимите икономически решения. Характеризират с насоченото използване на специфичните особености на оптимизационните икономически задачи в процеса на тяхното решаване. Тук се числи методът на разклоненията и границите. За някои класове задачи на целочисленото програмиране в икономиката се използват и методите на динамичното
програмиране и тези на последователното оптимизиране (sequential
optimization).
КОМБИНАЦИОНЕН /ПРИМИТИВЕН/ АСИНХРОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (combination /primitive/ asynchronous economic
automaton) – вж. асинхронен икономически автомат.
КОМБИНАЦИЯ (combination) (кд) – във:
линейна икономическа комбинация;
нетривиална линейна икономическа комбинация;
тривиална линейна икономическа комбинация.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external derelevant
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.

КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined external dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined external dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined external dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined external dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined external typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined external typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined external typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined internal dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined internal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined internal dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined internal dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined internal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal typical dialectical
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.

КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined internal typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined internal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive
derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(combined
constructive
dialectical
economic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical economic ingredient) – вж.
диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined constructive dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined constructive dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecotechnomic ingredient)
– вж. диалектически икотехномически ингредиент.

111

441

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined constructive dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive relevant dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined constructive typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
113

443

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined constructive typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined derelevant dialectical economic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined derelevant dialectical economic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);

114

444

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined derelevant dialectical economic ingredient)
– вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined derelevant dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined derelevant typical dialectical
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.

КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined derelevant typical dialectical
economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);

123

453

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически
икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически
икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(combined dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран основен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен 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);
комбиниран градивен 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 клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически
икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
137

467

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) –
във:
комбиниран външен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined ducoal dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoal typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete
derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined ducoplete dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical economic ingredient) – вж.
диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoplete dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecorenomic ingredient)
– вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete relevant dia148
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически
ексоингредиент.

КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete relevant dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete typical dialectical
ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoplete typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined ducoplete typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined ducoplete typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (combined /joint/ economic
process) (*) – икономически процес, който е икономическа функция съвместно
на две или на повече от две независими реални променливи, като едната от тях
е времето, а останалите са невремеви реални променливи; частен случай на
динамично икономическо поле. Вж. времеви икономически процес и невремви
икономически процес.
КОМБИНИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ СЕРВОМЕХАНИЗЪМ* (mixed economic servomechanism) – същото като комбинирана следяща икономическа система.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.

КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined cellular dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined cellular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined cellular dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined cellular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).

153

483

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular typical dialectical eco154
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------corenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.

КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined cellular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
КОМБИНИРАН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined cellular typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined massive dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined massive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined massive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined massive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined massive typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined massive typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined basic dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined basic dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined basic dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined basic dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.

164

494

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined basic typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined basic typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined basic typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined relevant dialectical economic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined relevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined relevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН СИНТЕЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (combined synthesis of the economic system) (*) – вид хоризонтален синтез на икономическата система, който е резултат от едновременното и хоризонтално
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(едноравнищно) прилагане на успоредния синтез на икономическите системи
и последователния синтез на икономическите системи. Комбинираният синтез се проявява в две основни разновидности: последователен синтез от успоредни синтези на икономически системи и успореден синтез от последователни синтези на икономически системи.

КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible
derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
(combined
compatible
dialectical
economic
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined compatible dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical economic ingredient) – вж.
диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined compatible dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined compatible dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined compatible dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecouni-
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------renomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.

КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible relevant
dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible typical dialecti177
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически
ингредиент.

КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined compatible typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined compatible typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент.
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined typical dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined typical dialectical ecocorenomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен 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 типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined typical dialectical ecounirenomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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File: от КОАЛИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА
до КОМБИНИРАН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined unicoal dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined unicoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).

2

522

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecorenomic ingredient) –
вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined unicoal dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecotechnomic ingredient)
– вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined unicoal dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal relevant dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal typical dialectical
ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined unicoal typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined unicoal typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unicoal typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined unitary dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined unitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined unitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined unitary typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined unitary typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined entire dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined entire dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
12
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined entire dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecotechnomic ingredient)
– вж. диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined entire dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined entire typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined entire typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined entire typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined particular dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined particular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (combined particular dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (combined particular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
комбиниран частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (combined particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined particular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (combined particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
КОМБИНИРАН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (combined particular typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА
АСТАТИЧНО-СИТУИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (combined astatically-situated economic system) – вж. икономическа ситуираност и астатично-ситуирана икономическа система.
КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ЕКСПАНЗИЯ (combined fiscal expansion)
(в макр.) (съкратено от политика на комбинирана бюджетна експанзия) –
същото като експанзионистична комбинирана бюджетна политика (в макр.).
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (combined fiscal policy) (в
макр.), комбинирано бюджетно регулиране (в макр.), – бюджетна политика (в макр.), която се осъществява двустранно (или още комбинирано) – чрез
прилагането едновременно на данъчна политика и на политика на правителствени разходи. Представлява разновидност на бюджетната политика изобщо.
Нейни типове са (1) антинеутралната комбинирана бюджетна политика (в
макр.), в т.ч. експанзионистичната комбинирана бюджетна политика (в
макр.) и рестриктивната комбинирана бюджетна политика (в макр.) и (2)
неутралната комбинирана бюджетна политика (в макр.).
КОМБИНАРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (combined fiscal policy) (ки) –
във:
алотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
анизотропноразнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
антидефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
антинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.);
антисуфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика
(в макр.));
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистичноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
комбинарана бюджетна политика (в макр.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутралноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовоантинеутрална комбинирана бюджетна политика (същото
като некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовокомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовонекомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовонеутрална комбинирана бюджетна политика (същото като
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
разнопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.)).
КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА РЕСТРИКЦИЯ* (combined fiscal
restriction) (в макр.) (съкратено от политика на комбинирана бюджетна
рестрикция) – същото като рестриктивна комбинирана бюджетна политика
(в макр.).
КОМБИНИРАНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА* (combined tax policy) (в макр.)
– участие на данъчната политика (в макр.) в комбинираната бюджетна политика (в макр.). Представлява разновидност на комбинираната бюджетна политика. Нейни типове са (1) антинеутралната комбинирана данъчна политика (в макр.), в т.ч. експанзионистичната комбинирана данъчна политика (в
макр.) и рестриктивната комбинирана данъчна политика (в макр.), и (2) неутралната комбинирана данъчна политика (в макр.),
КОМБИНИРАНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА (combined tax policy) (ки) – във:
експанзионистична комбинирана данъчна политика (в макр.);
комбинирана данъчна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана данъчна политика (в макр.);
антинеутрална комбинирана данъчна политика (в макр.);
неутрална комбинирана данъчна политика (в макр.).
КОМБИНИРАНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (combined derelevant dialectical economic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] дерелевантен
диалектически икономически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (combined derelevant dialectical ecotechnomic cell) – вж.
[1] дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (combined dialectical ecocorenomic cell) – вж. [1] диалектически икокоре-
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ексоингредиент, [2] диалектически икокореномически ингредиент
и [3] типичен диалектически икокореномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(combined dialectical economic cell) – вж. [1] диалектически икономически ексоингредиент, [2] диалектически икономически ингредиент и [3] типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(combined dialectical ecorenomic cell) – вж. [1] диалектически икореномически
ексоингредиент, [2] диалектически икореномически ингредиент и [3] типичен
диалектически икореномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (combined dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] диалектически икотехномически ингредиент и
[3] типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА
ДИАЛЕКТИЧЕСКА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (combined dialectical ecounirenomic cell) – вж. [1] диалектически
икоуниреномически ексоингредиент, [2] диалектически икоуниреномически
ингредиент и [3] типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА ЕКСПАНЗИЯ (combined expansion) (ки) – във:
комбинирана бюджетна експанзия (същото като експанзионистична комбинирана бюджетна политика (в макр.));
комбинирана макроикономическа експанзия (в межд.) (същото като експанзионистична комбинирана макроикономическа политика (в межд.)).
КОМБИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (combined economic
system) – вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система.
КОМБИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (combined economic
system) (ки) – във:
комбинирана астатично-ситуирана икономическа система (вж. икономическа ситуираност и астатично-ситуирана икономическа система);
комбинирана икономическа система (вж. и комбинирано коригиране на
динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинирана статично-ситуирана икономическа система (вж. икономическа ситуираност и статично-ситуирана икономическа система).
КОМБИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ* (combined
economic stabilization) – икономическа стабилизация, която съчетава характеристиките на икономическата стабилизация по отклонение и тази на икономическата стабилизация по смущение. При нея чрез компаундиращата икономическа връзка се отстранява (респ. се намалява) грешката на икономическата система, предизвикана от основното смущаващо въздействие (което
може да бъде и нарушаващо икономическо въздействие) върху нея, а чрез
действието на обратната икономическа връзка се намаляват грешките, предизвикани от второстепенните смущаващи (нарушаващи) въздействия, за които няма изградени компаундиращи икономически връзки. На този вид икономическа стабилизация отговоря понятието за система на комбинирана икономическа стабилизация* (combined economic stabilization system) [респ. за
система на комбинирано икономическо управление* (combined economic
management /control/ system)].
КОМБИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ (combined
economic stabilization) (ки) – във:
комбинирана икономическа стабилизация;
система на комбинирана икономическа стабилизация (вж. комбинирана икономическа стабилизация).
КОМБИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИОНАЛНОСТ* (combined
economic functionality), комбинирана функционалност на икономическата
система, (*) – способност на икономическата система да функционира по определен начин, представен от нейния икономически оператор (или от някаква
съвкупност от икономически оператори, формиращи този оператор), който е
ситуиран по отношение на комбинация от времева и невремева независима реална променлива (т.е. е времево и невремево комбиниран икономически оператор); една от разновидностите на икономическата функционалност. Според
вида на независимата реална променлива (времева, невремева или комбинирано от времева и невремева), към която се извършва икономическият процес в
икономическата система (т.е. дали икономическото поведение е времево икономическо поведение, невремево икономическо поведение или комбинирано
икономическо поведение), се разграничават комбинирана функционалност на
времево-функциониращата икономическа система* (combined functionality
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of the temporally-functioning economic system), комбинирана функционалност
на невремево-функциониращата икономическа система* (combined
functionality of the non-temporally-functioning economic system) и комбинирана
функционалност на комбинирано-функциониращата икономическа система* (combined functionality of the combinedly-functioning /jointly-functioning/
economic system). Според начина на функциониране на икономическата система в условията на комбинирана икономическа функционалност в зависимост от характера на икономическия оператор се разграничават функционалнокомбинирано-статична икономическа система (тогава тя е система, която
притежава статичен икономически оператор, т.е. оператор за постояннопропорционално преобразуване, и функционира статично и съвместно по отношение на времевата и невремевата независима реална променлива) и функционално-времево-астатична икономическа система (тогава тя е система, която притежава астатичен икономически оператор, т.е. икономически оператор, който не е оператор за статично-пропорционално преобразуване, и функционира астатично и съвместно по отношение на времевата и невремевата независима реална променлива).
КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПАНЗИЯ* (combined
macroeconomic expansion) (в межд.) – същото като експанзионистична комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (combined
macroeconomic policy) (в межд.), макроикономическо комбиниране (в
межд.), (*) – положение, при което повече от една макроикономически политики се мотивират, обосновават и осъществяват едновременно и съгласувано
(като се отчитат и взаимозависимостите помежду им) за постигането на
крайните цели на макроикономическата политика (в макр.) на държавата.
Нейни основни разновидности са двустранната макроикономическа политика
(в межд.) [същото като двустранно макроикономическо комбиниране (в
межд.)] и многостранната макроикономическа политика (в межд.) [същото
като многостранно макроикономическо комбиниране (в межд.)]. Комбинираната макроикономическа политика е разновидност на макроикономическата
политика изобщо. Нейни типове са (1) антинеутралната комбинирана макроикономическа политика (в межд.), в т.ч. експанзионистичната комбинирана
макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивната комбинирана макроикономическа политика (в межд.), и (2) неутралната комбинирана макрои26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кономическа политика (в межд.). Проявява се в два основни вида: като еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) и като разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (combined
macroeconomic policy) (ки) – във:
алотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
анизотропноразнотипна комбинирана макроикономическаполитика (в
межд.);
антинеуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
антинеуталноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
антинеутрална комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
еднопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
еднотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
еднотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като еднотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.));
експанзионистична комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистичноеднотипна комбинирана макроикономическа политика
(в межд.);
експанзионистичноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.);
неуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
неуталноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) (същото като неуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
неутрална комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.));
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.) (същото
като монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.)).
КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РЕСТРИКЦИЯ* (combined
macroeconomic restriction) (в межд.) – същото като рестриктивна комбинирана
макроикономическа политика (в межд.).
КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (combined policiy) (ки) – във:
алотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
алотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
анизотропноразнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
анизотропноразнотипна комбинирана макроикономическаполитика (в
межд.);
антидефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
антинеуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
антинеуталноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като антинеуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
антинеуталноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
антинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.);
антинеутрална комбинирана данъчна политика (в макр.);
антинеутрална комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
антинеутрална комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
антисуфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
бюджетноантинеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика
(в макр.));
бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в
макр.));
бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.).
дефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
еднотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
еднотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като еднотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.));
експанзионистична комбинирана бюджетна политика (в макр.);
експанзионистична комбинирана данъчна политика (в макр.);
експанзионистична комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
експанзионистична комбинирана политика на правителствените разходи
(в макр.);
експанзионистичноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
експанзионистичноеднотипна комбинирана макроикономическа политика
(в межд.);
експанзионистичноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) (същото като експанзионистичноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна
политика (в макр.);
експанзионистичноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
изотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
комбинарана бюджетна политика (в макр.);
комбинирана данъчна политика (в макр.);
комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.);
компенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
монотоннокомбинарана бюджетна политика (в макр.);
монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.);
некомпенсираща бюджетнонеуравновесяваща комбинирана бюджетна
политика (в макр.);
некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
неуталноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) (същото като неуталноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
неутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутрална комбинирана данъчна политика (в макр.);
неутрална комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
неутрална комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
неутралноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
неутралноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
продуктовоантинеутрална бюджетнонеутрална комбинирана бюджетна политика (в макр.) (същото като некомпенсираща бюджетноуравновесяваща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовоантинеутрална комбинирана бюджетна политика (същото
като некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовокомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовонекомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.)
(същото като некомпенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
продуктовонеутрална комбинирана бюджетна политика (същото като
компенсираща комбинирана бюджетна политика (в макр.));
разнопосочна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
разнопосочна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
разнотипна хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в
межд.) (същото като разнотипна монотоннокомбинирана макроикономическа
политика (в межд.));
рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана данъчна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
хомогеннокомбинарана бюджетна политика (в макр.) (същото като монотоннокомбинирана бюджетна политика (в макр.));
хомогеннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.) (същото
като монотоннокомбинирана макроикономическа политика (в межд.)).
КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ*
(combined government-expenditure policy) (в макр.) – участие на политиката на
правителствените разходи (в макр.) в комбинираната бюджетна политика
(в макр.). Представлява разновидност на комбинираната бюджетна политика.
Нейни типове са (1) антинеутралната комбинирана политика на правителтвените разходи (в макр.), в т.ч. експанзионистичната комбинирана политика
на правителствените разходи (в макр.) и рестриктивната комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.), и (2) неутралната комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ
(combined government-expenditure policy) (ки) – във:
антинеутрална комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.);
експанзионистична комбинирана политика на правителствените разходи
(в макр.);
комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.);
неутрална комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.).
КОМБИНИРАНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (combined relevant dialectical economic cell) – вж. [1] релевантен
диалектически икономически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически
икономически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
КОМБИНИРАНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (combined relevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1]
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
КОМБИНИРАНА РЕСТРИКЦИЯ (combined restriction) (ки) – във:
комбинирана бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
комбинирана макроикономическа рестрикция (в межд.) (същото като
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.)).
КОМБИНИРАНА САМОПРИСПОСОБЯВАЩА СЕ СИСТЕМА НА
ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (combined self-adapting system of
economic management /control/) – вж. самоприспособяваща се икономическа
система.
КОМБИНИРАНА САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА ОПТИМАЛНО
/ЕКСТРЕМАЛНО/
ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(combined self-regulative system of economic optimal /extremal/ management
/control/) – вж. саморегулираща се система на оптимално /екстремално/ икономическо управление.
КОМБИНИРАНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(combined system of economic management /control/) – система на икономическо
управление, която за постигането на своите цели едновременно прилага принципа на управление по отклонение (т.е. принципа на обратната икономическа връзка) и принципа на управление по смущения (т.е. принципа на компенсирането). В нея протича комбинирано икономическо управление. Връзката
по смущение (по нарушаващо въздействие) (вж. нарушаващо въздействие върху икономическата система), която е непосредствено преобразувано и предавано на системата на икономическо управление смущаващо въздействие, се
нарича компаундираща икономическа връзка. На фиг. 1 е показана блок-схема
на комбинирана система на икономическо управление. Използвани са следните означения:
X е изходното (регулируемото) икономическо въздействие на системата;
L – величината на основното външно смущаващо (нарушаващо) въздействие;
T – управляемата икономическа подсистема;
R – икономическият регулатор;
КВ – компаундиращата икономическа връзка;
α1, α2, β, l0, m0 – коефициенти на усилване;
Ψ – задаващото икономическо въздействие;
M – управляващото икономическо въздействие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------L
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-β

Ψ

R

H

α1

M

X

α2

Т
m0
Фиг. 1. Комбинирана система на икономическо управление

Основно преимущество на комбинираната система на икономическо управление е възможността достатъчно широко да се променя наклонът на
нейната статична икономическа характеристика, представена от функцията
X = f(L), както това е показано на фиг. 2. Тази възможност се реализира чрез
избор на съответен коефициент на свръзка по смущаващо въздействие l0, в резултат на който се формира и компаундиращата икономическа връзка КВ. Изборът на наклона на статичната характеристика, който показва равнището на
статизма на икономическата система, не е свързан с общия коефициент на
усилване по контура на обратната икономическа връзка. Тук могат да бъдат
разграничени няколко положения (варианти): първо, отрицателен статизъм
на икономическата система X = f1(L), който отговаря на положителен наклон
на статичната характеристика и представлява свръхкомпенсиране на смущаващото въздействие (съответствува на висок коефициент на усилване на разтворената икономическа система), второ, астатизъм на икономическата
система X = f2(L), който отговаря на нулев наклон на статичната характеристика и означава отсъствие на компенсиране на смущаващото въздействие (съответствува на единичен коефициент на усилване на разтворената икономическа система), трето, положителен статизъм на икономическата система
X = f3(L), който отговаря на отрицателен наклон на статичната характеристика
и представлява недокомпенсиране на смущаващото въздействие (съответствува на нисък коефициент на усилване на разтворената икономическа система),
четвърто, X = f4(L) отговаря на система без икономически регулатор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------X
X = f1(L)

X = f2(L)

X = f3(L)

X = f4(L)
0

L

Фиг. 2. Статична характеристика на комбинираната система
на икономическо управление

Друго преимущество на комбинираната икономическа система се проявява, когато се решава проблемът за нейната динамика и точност. Чрез съответни
настройки на параметрите на затворения икономически контур и на отворения икономически контур може по независим начин да се осигури необходимото качество на преходния икономически процес при изисквано равнище на
статизъм. Също чрез съответни настройки може да се постигне и изпълнение
на условията за икономическа инвариантност на системата на икономическо
управление. При реализиране на тези условия е възможно и отстраняване (макар и в повечето случаи – теоретично) както на преходната, така и на установената, съставящи грешката на системата на икономическо управление, които са предизвикани от смущаващото въздействие, и по линията на което се извършва компаундиращата икономическа връзка (така се достига до пълна, т.е.
до абсолютна икономическа инвариантност). Не се отстранява обаче грешката, предизвикана от други смущения (нарушения), макар и свързани с даденото (разглежданото) смущение. Икономическото обяснение на пълното отстраняване на грешката е в наличието в системата на два канала за предаване на
смущаващите (нарушаващите) икономически въздействия върху дадена инвариантна икономическа величина. При това, както се вижда от фиг. 2, са възможни както недокомпенсиране на смущаващото въздействие (положителен
икономически статизъм), така и свърхкомпенсация (отрицателен икономически статизъм). Изпълнението на условията за икономическа инвариантност не
се отразява върху условията за устойчивост на системата на управление (защо36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то компаундиращата икономическа връзка има разтворен характер). Посочената зависимост е свойство на ортогоналност на условията за инвариантност
и условията за устойчивост на системата на икономическо управление*
(invariance conditions and stability conditions orthogonality of economic
nanagement /control/ system). Посоченото свойство на ортогоналност и еднозначно на условието за икономическа инвариантност. В общия случай системи, които реализират условието за икономическа инвариантност, са инвариантни икономически системи* (invariant economic system). Когато това
свойство е присъщо на системи на икономическо управление, последните са
инвариантни системи на икономическо управление* (invariant economic
management /control/ system), респ. са инвариантни системи на икономическо регулиране* (invariant economic regulation system) при имплицитнообусловено икономическо регулиране.
Близки по свойства до комбинираните системи са системите на икономическо управление, при които може да се извърши косвено измерване на смущенията (например в диференциалните системи на икономическо управление).
Така че широките възможности за избор на статични и динамични свойства
при настройването на комбинираните системи на икономическо управление
определят тяхното основно преимущество пред некомбинираните системи
на икономическо управление* (non-combined system of economic management
/control/). Общата идея за комбинирано икономическо управление се разпространява и върху ред сложни системи на икономическо управление (complex
combined system of economic management /control/). Във всяка такава сложна
икономическа система може да се отдели детерминирана част, която се
поддава на детайлен анализ и могат да й се налагат твърди условия, и недетерминирана част, за която такъв анализ практически е невъзможен.
КОМБИНИРАНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(combined system of economic management /control/) (ки) – във:
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.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНА СЛЕДЯЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (mixed
economic servomechanism), комбиниран икономически сервомеханизъм, –
следяща икономическа система, която включва затворен (сключен) и разтворен (отворен, разчупен) контур на икономическо регулиране, респ. на икономическо управление. Целта на комбинираната система е да възпроизвежда на изхода регулиращото икономическо въздействие, респ. управляващото икономическо въздействие U(t) с най-голяма точност, т.е. с най-малка грешка на
следенето. Конкретна структура на комбинирана следяща икономическа система е показана на фиг. 1. Предавателната икономическа функция на затворения икономически контур (на затворената икономическа система) е
X ( s)
=
U (s)
W ( s )[ K ( s ) + ϕ( s )]
=
,
1 + W ( s) K ( s)
Φ( s) =

където W(s)K(s) е предавателната функция на разтворения икономически контур (на отворената икономическа система) без обхващане веригата на регулирането по управляващото икономическо въздействие, а φ(s) е предавателната икономическа функция във веригата на регулирането по управляващото
въздействие. Грешката (отклонението) в затворения икономически контур се
определя от израза
E ( s) =

[1 − W ( s )ϕ( s )]U ( s )
.
1 + W ( s) K ( s)

Условието за икономическа инвариантност* (economic invariance condition)
1
[при E(s) = 0, т.е. при X(s) = U(s)] е ϕ( s ) =
.
W ( s)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------φ(s)

U(s)

Σ

E(s)

K(s)

Σ

W(s)

K(s)

Фиг. 1. Комбинирана следяща икономическа система със затворен и разтворен контур
на управление

Комбинираната следяща икономическа система се прилага в случаите, когато е необходима висока точност на следенето при относително големи (от
икономическа гледна точка) скорости и ускорения на изменението на входната
величина (входното въздействие). Пълното изпълнение на условието (респ. на
условията) за инвариантност според конкретния случай може да изисква получаването на първа, втора и по-високи производни функции на управляващото
икономическо въздействие. Тук се отчита положението, че въвеждането на
разтворена верига на икономическо управление трябва да се извършва в такава
точка, щото K(s) да съдържа максимален брой инерционни икономически звена.
Даже при непълно изпълнение на условието за инвариантност комбинирането
на двата контура на икономическото управление (затворения и разтворения)
подобрява статичните и динамичните свойства на следящите икономически
системи.
В комбинираната следяща икономическа система тях съществува противоречие между устойчивостта и статичната грешка на проследяването на управляващото икономическо въздействие – намаляването на статичната
грешка на икономическата система изисква да се увеличи общият коефициент на усилване на системата, което предизвиква повишаване на динамичната
грешка и приближаване на икономическата система към границите на устойчивостта. Затова път въвеждането на разтворен контур не влияе върху устойчивостта на системата, но пък това дава възможност да се въздействува
върху статичната грешка. Така че, в следящата икономическа система, като се
достига минимална динамична грешка с цената на увеличаване на статичната
грешка, може (чрез въвеждане на разтворения контур на управление) да се
компенсира статичната грешка, като се запазва предишното равнище или още
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– запаса на устойчивостта на икономическата система (вж. преходен икономически процес). Разтвореният контур на управление в комбинираната следяща икономическа система действува като груб икономически регулатор, докато затвореният контур премахва остатъка от грешката и по този начин осигурява необходимата точност на функционирането на системата.

КОМБИНИРАНА СТАТИЧНО-СИТУИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (combined statically-situated economic system) – вж. икономическа ситуираност и статично-ситуирана икономическа система.
КОМБИНИРАНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (combined functionality of the economic system) – същото като
комбинирана икономическа функционалност.
КОМБИНИРАНЕ (combination) (кд) – във:
бюджетно-валутнокурсово комбиниране (в межд.) (същото като бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.));
бюджетно-парично комбиниране (в макр.);
бюджетно-парично-валутнокурсово комбиниране (в межд.) (същото като
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.).)
двустранно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като двустранна
бюджетна политика (в макр.));
двустранно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като
двустранна макроикономическа политика (в межд.));
ефективност в продуктовото комбиниране (в микр.) (същото като ефективност в продуктовия микс (в микр.));
колебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като колебателна
бюджетна политика (в макр.));
колебателно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателна бюджетно-парична политика (в межд.));
колебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като колебателна макроикономическа политика (в межд.));
колебателно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
колебателно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
комбиниране на икономическата информация;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като комбинирана
макроикономическа политика (в межд.));
многостранно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като
многостранна макроикономическа политика (в межд.));
монотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като монотонна
бюджетна политика (в макр.));
монотонно бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като монотонна бюджетно-парична политика (в межд.));
монотонно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като монотонна макроикономическа политика (в межд.));
монотонно-разходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като монотонно-разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
монотонно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото
като монотонно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.));
парично-валутнокурсово комбиниране (в межд.) (същото като паричновалутнокурсова политика (в межд.));
продуктово комбиниране (в микр.) (същото като продуктов микс (в
микр.));
разходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като
разходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
разходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като разходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.));
разходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като разходимомонотонна бюджетна политика (в макр.));
разходимомонотонно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като разходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.));
разходящо /дивергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.)
(същото като разходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
разходящо бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като разходяща бюджетна политика (в макр.));
разходящо макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като разходяща макроикономическа политика (в межд.));
сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
сходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като сходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимомонотонна бюджетна политика (в макр.));
сходимомонотонно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като сходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.));
сходящо /конвергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.));
сходящо бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходяща бюджетна политика (в макр.));
сходящо макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като сходяща макроикономическа политика (в межд.));
точка на неутрално бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото
като точка на комплексното вътрешно и външно макроикономическо равновесие (в межд.));
условие за ефективност в продуктовото комбиниране (в микр.) (същото
като условие за ефективност в продуктовия микс (в микр.)).
КОМБИНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ (economic
information combination) – втората подфаза на преработването на икономическата информация от цикъла на икономическото управление, при която чрез
комбиниране на систематизираната от икономическата система информация
се създават на варианти на бъдещото състояние и поведение на системата.
Комбинирането на информацията е възможно, само защото икономическото
управление се извършва в системи, които имат вероятностен и многовариантен
характер. Различните комбинации се получават в резултат на взаимодействието между получената и систематизираната икономическа информация, от една
страна, и вече запаметената такава. Колкото повече правдоподобни, ресурсовообезпечени, рационални и ефективнообусловени варианти се разработят и
преценят при систематизирането на информацията, толкова по-големи възможности за доближаване до оптимален вариант на икономическо управление
(до оптимално управленско икономическо решение) се създават. Важен момент при комбинирането на икономическата информация е разработването на
икономическата концепция на системата. Докато икономическата прогноза
(разработвана при систематизирането на икономическата информация) може да се състави в множество варианти или по-точно не е задължително
нейното съставяне в един вариант, икономическата концепция трябва да бъде
еднозначна. Вж. модел на цикъла на икономическото управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО БЮДЖЕТНО РЕГУЛИРАНЕ* (combined fiscal
regulation) (в макр.) – същото като комбинирана бюджетна политика (в
макр.).
КОМБИНИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ (combined /joint/
economic motion) (*) – промяна на вътрешните и изходните икономически въздействия на икономическата система (подразбира се на функциониращата
икономическа система), респ. на нейните икономически ингредиенти, съвместно по отношение на две или на повече от две независими реални променливи,
като едната от тях е времето; същото като комбинирано функциониране на
икономическата система или още като комбиниран икономически процес;
преобразуване на икономическото пространство, при което се запазва конфигурацията на икономическата система (респ. преместване на икономическата
система в икономическото пространство) съвместно по отношение на две или
на повече от две независими реални променливи, като едната от тях е времето.
Описва се чрез диференциални уравнения, в които участвуват координатите на
икономическата система (вътрешни и изходни), представени като функции на
посочените променливи. На комбинираното икономическо движение съответствуват понятията за комбинирано икономическо поведение и комбиниранофункционираща
икономическа
система
(поведенческо-комбиниранопроменлива икономическа система).
КОМБИНИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ* (combined /joint/
economic behaviour) (*) – поведение на комбинирано-функциониращата икономическа система); икономическо поведение (представено от променящите се
вътрешни икономически въздействия и изходни икономически въздействия) на
икономическата система, което се отчита съвместно по отношение на две или
на повече от две независими реални променливи, като едната от тях е времето.
Проявление на комбинираното функциониране на икономическата система
(на комбинирания икономически процес).
КОМБИНИРАНО
ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ*
(combined
economic management /control/) – икономическо управление в комбинирана
система на икономическо управление, специфичното за която е, че за постигането на своите цели едновременно се прилага принципът на управление по
отклонение (т.е. принципът на обратната икономическа връзка) и принципът на управление по смущения (т.е. принципът на компенсирането). Протича в комбинирана система на икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО
ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ
(economic
management /control/ system) (ки) – във:
комбинирано икономическо управление;
система на комбинирано икономическо управление (вж. комбинирана
икономическа стабилизация).
КОМБИНИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ФУНКЦИОНИРАНЕ* (combined
/joint/ economic functioning) – същото като комбинирано функциониране на
икономическата система. Негови разновидности са функционалностатичното комбинирно икономическо функциониране* (functionally-static
combined economic functioning) и функционално-астатичното комбинирано
икономическо функциониране* (functionally-astatic combined economic
functioning).
КОМБИНИРАНО КОРИГИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА
РЕГУЛАТОРНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (combined correction
on dynamic properties of the regulatory economic system) – вид коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система (вж.), при
което коригиращото икономическо звено преобразува входното въздействие
на регулаторната икономическа система и е разположено извън основния
контур на икономическото регулиране. Когато последователното коригиране
на динамичните свойства на регулаторната икономическа система или успоредното коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система се извършват вътре в основния затворен контур на икономическото регулиране* (closed circuit of the economic regulation) [респ. в основния затворен контур на икономическото управление* (closed circuit of the
economic management /control/)], те се отразяват върху системата на икономическото регулиране (респ. върху саморегулиращата се система на икономическо управление) по такъв начин, че обикновено е невъзможно едновременно
да се получат висока точност и устойчивост на нейното функциониране. Този
недостатък се отстранява при комбинираното коригиране чрез построяването
на комбинирани икономически системи (combined economic systems), при
които се съчетават принципите на регулиране и управление по затворени и
разтворени цикли. Благодарение на това се постига точно функциониране на
системата на икономическото регулиране (респ. на системата на икономическо управление), без да се влияе върху основния регулативен контур, което е
основното преимущество на комбинираните икономически системи. Техен не44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатък обаче е чувствителността им към промените в параметрите на икономическата система или в коригиращото икономическо звено.
КОМБИНИРАНО РЕГУЛИРАНЕ (combined regulation) (ки) – във:
комбинирано бюджетно регулиране (в макр.) (същото като комбинирана
бюджетна политика (в макр.)).
КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducoalitic
preliminary derelevant typical economic tenobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти и означавано с индекс DT-VNQML.
Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически
критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на
едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и
икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа
стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3)
ингредиентна специдантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C),
която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение)
се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономи45

565

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни
производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности
(респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям
брой измерения.
За дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VQ-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обсихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустодеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустадит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
4. Икономически обсисубсдант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперсдант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустадант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубсдант и икономически обсисуперсдант.
7. Икономически обсисустадат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се
от икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентодеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентидент (икономически обсиуницендент) (съкр. –
обсиценти) – единство на икономическия обситрансцендент и икономическия
обсиинцендент.
4. Икономически обситрансцендент (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцендент (съкр. – обсиинцен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обсицентдент (икономически обсицендант) (съкр. – обсиценте) – общо понятие за икономически обситрансцендент и икономически
обсиинцендент.
7. Икономически обсицендат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцендент и икономическия обсиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецодеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецидит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
4. Икономически обсиспецидент (съкр. – обсиспеде).
5. Икономически обсиспецидинт (съкр. – обсиспеди).
6. Икономически обсиспецидант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиспецидент и икономически обсиспецидинт.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс
DT-VNQML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQML-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-VNQML-AC/B-7

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

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

Обсиспецасустодендант

Обсиспецасустидендант

Обсиспецасубсдендант

Обсиспецасуперсдендант

Обсиспецасустедендант

Обсиспецасустадендант

Обсиспецидант

Обсиспецесустодендант

Обсиспецесустидендант

Обсиспецесубсдендант

Обсиспецесуперсдендант

Обсиспецесустедендант

Обсиспецесустадендант

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодендант

Обсиспедисустидендант

Обсиспедисубсдендант

Обсиспедисуперсдендант

Обсиспедисустедендант

Обсиспедисустадендант

Обсиспецидент

Обсиспедесустодендант

Обсиспедесустидендант

Обсиспедесубсдендант

Обсиспедесуперсдендант

Обсиспедесустедендант

Обсиспедесустадендант

Обсиспецидит

Обсиспецисустодендант

Обсиспецисустидендант

Обсиспецисубсдендант

Обсиспецисуперсдендант

Обсиспецисустедендант

Обсиспецисустадендант

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодендант

Обсиспецосустидендант

Обсиспецосубсдендант

Обсиспецосуперсдендант

Обсиспецосустедендант

Обсиспецосустадендант

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

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

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

Обсиспецацентосустодендант

Обсиспецацентосустидендант

Обсиспецацентосубсдендант

Обсиспецацентосуперсдендант

Обсиспецацентосустедендант

Обсиспецацентосустадендант

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодендант

Обсиспецецентосустидендант

Обсиспецецентосубсдендант

Обсиспецецентосуперсдендант

Обсиспецецентосустедендант

Обсиспецецентосустадендант

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодендант

Обсиспедицентосустидендант

Обсиспедицентосубсдендант

Обсиспедицентосуперсдендант

Обсиспедицентосустедендант

Обсиспедицентосустадендант

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодендант

Обсиспедецентосустидендант

Обсиспедецентосубсдендант

Обсиспедецентосуперсдендант

Обсиспедецентосустедендант

Обсиспедецентосустадендант

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодендант

Обсиспецицентосустидендант

Обсиспецицентосубсдендант

Обсиспецицентосуперсдендант

Обсиспецицентосустедендант

Обсиспецицентосустадендант

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодендант

Обсиспецоцентосустидендант

Обсиспецоцентосубсдендант

Обсиспецоцентосуперсдендант

Обсиспецоцентосустедендант

Обсиспецоцентосустадендант

Обсицентосустодеид

Обсицентосустадит

Обсицентосубсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентосустадант

Обсицентосустадат

Обсиценто-

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентисустодендант

Обсиспецацентисустидендант

Обсиспецацентисубсдендант

Обсиспецацентисуперсдендант

Обсиспецацентисустедендант

Обсиспецацентисустадендант

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодендант

Обсиспецецентисустидендант

Обсиспецецентисубсдендант

Обсиспецецентисуперсдендант

Обсиспецецентисустедендант

Обсиспецецентисустадендант

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодендант

Обсиспедицентисустидендант

Обсиспедицентисубсдендант

Обсиспедицентисуперсдендант

Обсиспедицентисустедендант

Обсиспедицентисустадендант

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодендант

Обсиспедецентисустидендант

Обсиспедецентисубсдендант

Обсиспедецентисуперсдендант

Обсиспедецентисустедендант

Обсиспедецентисустадендант

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодендант

Обсиспецицентисустидендант

Обсиспецицентисубсдендант

Обсиспецицентисуперсдендант

Обсиспецицентисустедендант

Обсиспецицентисустадендант

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодендант

Обсиспецоцентисустидендант

Обсиспецоцентисубсдендант

Обсиспецоцентисуперсдендант

Обсиспецоцентисустедендант

Обсиспецоцентисустадендант

Обсицентидент

Обсицентисустодеид

Обсицентисустадит

Обсицентисубсдант

Обсицентисуперсдант

Обсицентисустадант

Обсицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецатранссустодендант

Обсиспецатранссустидендант

Обсиспецатранссубсдендант

Обсиспецатранссуперсдендант

Обсиспецатранссустедендант

Обсиспецатранссустадендант

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодендант

Обсиспецетранссустидендит

Обсиспецетранссубсдендит

Обсиспецетранссуперсдендит

Обсиспецетранссустедендит

Обсиспецетранссустадендит

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодендант

Обсиспедитранссустидендант

Обсиспедитранссубсдендант

Обсиспедитранссуперсдендант

Обсиспедитранссустедендант

Обсиспедитранссустадендант

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодендант

Обсиспедетранссустидендант

Обсиспедетранссубсдендант

Обсиспедетранссуперсдендант

Обсиспедетранссустедендант

Обсиспедетранссустадендант

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодендант

Обсиспецитранссустидендант

Обсиспецитранссубсдендант

Обсиспецитранссуперсдендант

Обсиспецитранссустедендант

Обсиспецитранссустадендант

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодендант

Обсиспецотранссустидендант

Обсиспецотранссубсдендант

Обсиспецотранссуперсдендант

Обсиспецотранссустедендант

Обсиспецотранссустадендант

Обситрансцендент

Обситранссустодеид

Обситранссустадит

Обситранссубсдант

Обситранссуперсдант

Обситранссустадант

Обситранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаинценсустодендант

Обсиспецаинценсустидендант

Обсиспецаинценсубсдендант

Обсиспецаинценсуперсдендант

Обсиспецаинценсустедендант

Обсиспецаинценсустадендант

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодендант

Обсиспецеинценсустидендант

Обсиспецеинценсубсдендант

Обсиспецеинценсуперсдендант

Обсиспецеинценсустедендант

Обсиспецеинценсустадендант

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодендант

Обсиспедиинценсустидендант

Обсиспедиинценсубсдендант

Обсиспедиинценсуперсдендант

Обсиспедиинценсустедендант

Обсиспедиинценсустадендант

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодендант

Обсиспедеинценсустидендант

Обсиспедеинценсубсдендант

Обсиспедеинценсуперсдендант

Обсиспедеинценсустедендант

Обсиспедеинценсустадендант

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодендант

Обсиспециинценсустидендант

Обсиспециинценсубсдендант

Обсиспециинценсуперсдендант

Обсиспециинценсустедендант

Обсиспециинценсустадендант

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодендант

Обсиспецоинценсустидендант

Обсиспецоинценсубсдендант

Обсиспецоинценсуперсдендант

Обсиспецоинценсустедендант

Обсиспецоинценсустадендант

Обсиинцендент

Обсиинценсустодеид

Обсиинценсустадит

Обсиинценсубсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсиинценсустадант

Обсиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентесустодендант

Обсиспецацентесустидендант

Обсиспецацентесубсдендант

Обсиспецацентесуперсдендант

Обсиспецацентесустедендант

Обсиспецацентесустадендант

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодендант

Обсиспецецентесустидендант

Обсиспецецентесубсдендант

Обсиспецецентесуперсдендант

Обсиспецецентесустедендант

Обсиспецецентесустадендант

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодендант

Обсиспедицентесустидендант

Обсиспедицентесубсдендант

Обсиспедицентесуперсдендант

Обсиспедицентесустедендант

Обсиспедицентесустадендант

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодендант

Обсиспедецентесустидендант

Обсиспедецентесубсдендант

Обсиспедецентесуперсдендант

Обсиспедецентесустедендант

Обсиспедецентесустадендант

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодендант

Обсиспецицентесустидендант

Обсиспецицентесубсдендант

Обсиспецицентесуперсдендант

Обсиспецицентесустедендант

Обсиспецицентесустадендант

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодендант

Обсиспецоцентесустидендант

Обсиспецоцентесубсдендант

Обсиспецоцентесуперсдендант

Обсиспецоцентесустедендант

Обсиспецоцентесустадендант

Обсицендент

Обсицентесустодеид

Обсицентесустадит

Обсицентесубсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентесустадант

Обсицентесустадат

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

55

575

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустодендант

Обсиспецацентасустидендант

Обсиспецацентасубсдендант

Обсиспецацентасуперсдендант

Обсиспецацентасустедендант

Обсиспецацентасустадендант

Обсиспецецендат

Обсиспецецентасустодендант

Обсиспецецентасустидендант

Обсиспецецентасубсдендант

Обсиспецецентасуперсдендант

Обсиспецецентасустедендант

Обсиспецецентасустадендант

Обсиспедицендат

Обсиспедицентасустодендант

Обсиспедицентасустидендант

Обсиспедицентасубсдендант

Обсиспедицентасуперсдендант

Обсиспедицентасустедендант

Обсиспедицентасустадендант

Обсиспедецендат

Обсиспедецентасустодендант

Обсиспедецентасустидендант

Обсиспедецентасубсдендант

Обсиспедецентасуперсдендант

Обсиспедецентасустедендант

Обсиспедецентасустадендант

Обсиспецицендат

Обсиспецицентасустодендант

Обсиспецицентасустидендант

Обсиспецицентасубсдендант

Обсиспецицентасуперсдендант

Обсиспецицентасустедендант

Обсиспецицентасустадендант

Обсиспецоцендат

Обсиспецоцентасустодендант

Обсиспецоцентасустидендант

Обсиспецоцентасубсдендант

Обсиспецоцентасуперсдендант

Обсиспецоцентасустедендант

Обсиспецоцентасустадендант

Обсицендат

Обсицентасустодеид

Обсицентасустадит

Обсицентасубсдант

Обсицентасуперсдант

Обсицентасустадант

Обсицентасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNQML-BC/A-6
DT-VNQML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентодендант

Обсиспецацентидендант

Обсиспецатрансдендант

Обсиспецаинцендендант

Обсиспецацентедендант

Обсиспецацентадендант

Обсиспецидант

Обсиспецецентодендант

Обсиспецецентидендант

Обсиспецетрансдендант

Обсиспецеинцендендант

Обсиспецецентедендант

Обсиспецецентадендант

Обсиспецидинт

Обсиспедицентодендант

Обсиспедицентидендант

Обсиспедитрансдендант

Обсиспедиинцендендант

Обсиспедицентедендант

Обсиспедицентадендант

Обсиспецидент

Обсиспедецентодендант

Обсиспедецентидендант

Обсиспедетрансдендант

Обсиспедеинцендендант

Обсиспедецентедендант

Обсиспедецентадендант

Обсиспецидит

Обсиспецицентодендант

Обсиспецицентидендант

Обсиспецитрансдендант

Обсиспециинцендендант

Обсиспецицентедендант

Обсиспецицентадендант

Обсиспецодеид

Обсиспецоцентодендант

Обсиспецоцентидендант

Обсиспецотрансдендант

Обсиспецоинцендендант

Обсиспецоцентедендант

Обсиспецоцентодендат

VQХипертиподеид

Обсицентодеид

Обсицентидент

Обситрансцендент

Обсиинцендент

Обсицендент

Обсицендат

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

58

578

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустодендант

Обсиспецацентисустодендант

Обсиспецатранссустодендант

Обсиспецаинценсустодендант

Обсиспецацентесустодендант

Обсиспецацентасустодендант

Обсиспецесустодеид

Обсиспецецентосустодендант

Обсиспецецентисустодендант

Обсиспецетранссустодендант

Обсиспецеинценсустодендант

Обсиспецецентесустодендант

Обсиспецецентасустодендант

Обсиспедисустодеид

Обсиспедицентосустодендант

Обсиспедицентисустодендант

Обсиспедитранссустодендант

Обсиспедиинценсустодендант

Обсиспедицентесустодендант

Обсиспедицентасустодендант

Обсиспедесустодеид

Обсиспедецентосустодендант

Обсиспедецентисустодендант

Обсиспедетранссустодендант

Обсиспедеинценсустодендант

Обсиспедецентесустодендант

Обсиспедецентасустодендант

Обсиспецисустодеид

Обсиспецицентосустодендант

Обсиспецицентисустодендант

Обсиспецитранссустодендант

Обсиспециинценсустодендант

Обсиспецицентесустодендант

Обсиспецицентасустодендант

Обсиспецосустодеид

Обсиспецоцентосустодендант

Обсиспецоцентисустодендант

Обсиспецотранссустодендант

Обсиспецоинценсустодендант

Обсиспецоцентесустодендант

Обсиспецоцентасустодендант

Обсисустодеид

Обсицентосустодеид

Обсицентисустодеид

Обситранссустодеид

Обсиинценсустодеид

Обсицентесустодеид

Обсицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустидендант

Обсиспецацентисустидендант

Обсиспецатранссустидендант

Обсиспецаинценсустидендант

Обсиспецацентесустидендант

Обсиспецацентасустидендант

Обсиспецесустадит

Обсиспецецентосустидендант

Обсиспецецентисустидендант

Обсиспецетранссустидендант

Обсиспецеинценсустидендант

Обсиспецецентесустидендант

Обсиспецецентасустидендант

Обсиспедисустадит

Обсиспедицентосустидендант

Обсиспедицентисустидендант

Обсиспедитранссустидендант

Обсиспедиинценсустидендант

Обсиспедицентесустидендант

Обсиспедицентасустидендант

Обсиспедесустадит

Обсиспедецентосустидендант

Обсиспедецентисустидендант

Обсиспедетранссустидендант

Обсиспедеинценсустидендант

Обсиспедецентесустидендант

Обсиспедецентасустидендант

Обсиспецисустадит

Обсиспецицентосустидендант

Обсиспецицентисустидендант

Обсиспецитранссустидендант

Обсиспециинценсустидендант

Обсиспецицентесустидендант

Обсиспецицентасустидендант

Обсиспецосустадит

Обсиспецоцентосустидендант

Обсиспецоцентисустидендант

Обсиспецотранссустидендант

Обсиспецоинценсустидендант

Обсиспецоцентесустидендант

Обсиспецоцентасустидендант

Обсисустадит

Обсицентосустадит

Обсицентисустадит

Обситранссустадит

Обсиинценсустадит

Обсицентесустадит

Обсицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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580

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаценто
субсдендант

Обсиспецацентисубсдендант

Обсиспецатранссубсдендант

Обсиспецаинценсубсдендант

Обсиспецацентесубсдендант

Обсиспецацентасубсдендант

Обсиспецесубсдант

Обсиспецецентосубсдендант

Обсиспецецентисубсдендант

Обсиспецетранссубсдендант

Обсиспецеинценсубсдендант

Обсиспецецентесубсдендант

Обсиспецецентасубсдендант

Обсиспедисубсдант

Обсиспедицентосубсдендант

Обсиспедицентисубсдендант

Обсиспедитранссубсдендант

Обсиспедиинценсубсдендант

Обсиспедицентесубсдендант

Обсиспедицентасубсдендант

Обсиспедесубсдант

Обсиспедецентосубсдендант

Обсиспедецентисубсдендант

Обсиспедетранссубсдендант

Обсиспедеинценсубсдендант

Обсиспедецентесубсдендант

Обсиспедецентасубсдендант

Обсиспецисубсдант

Обсиспецицентосубсдендант

Обсиспецицентисубсдендант

Обсиспецитранссубсдендант

Обсиспециинценсубсдендант

Обсиспецицентесубсдендант

Обсиспецицентасубсдендант

Обсиспецосубсдант

Обсиспецоцентосубсдендант

Обсиспецоцентисубсдендант

Обсиспецотранссубсдендант

Обтиспецоинценсубсдендант

Обсиспецоцентесубсдендант

Обсиспецоцентасубсдендант

Обсисубсдант

Обсицентосубсдант

Обсицентисубсдант

Обситранссубсдант

Обсиинценсубсдант

Обсицентесубсдант

Обсицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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581

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаценто
суперсдендант

Обсиспецацентисуперсдендант

Обсиспецатранссуперсдендант

Обсиспецаинценсуперсдендант

Обсиспецацентесуперсдендант

Обсиспецацентасуперсдендант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецецентосуперсдендант

Обсиспецецентисуперсдендант

Обсиспецетранссуперсдендант

Обсиспецеинценсуперсдендант

Обсиспецецентесуперсдендант

Обсиспецецентасуперсдендант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедицентосуперсдендант

Обсиспедицентисуперсдендант

Обсиспедитранссуперсдендант

Обсиспедиинценсуперсдендант

Обсиспедицентесуперсдендант

Обсиспедицентасуперсдендант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедецентосуперсдендант

Обсиспедецентисуперсдендант

Обсиспедетранссуперсдендант

Обсиспедеинценсуперсдендант

Обсиспедецентесуперсдендант

Обсиспедецентасуперсдендант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецицентосуперсдендант

Обсиспецицентисуперсдендант

Обсиспецитранссуперсдендант

Обсиспециинценсуперсдендант

Обсиспецицентесуперсдендант

Обсиспецицентасуперсдендант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецоцентосуперсдендант

Обсиспецоцентисуперсдендант

Обсиспецотранссуперсдендант

Обсиспецоинценсуперсдендант

Обсиспецоцентесуперсдендант

Обсиспецоцентасуперсдендант

Обсисуперсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентисуперсдант

Обситранссуперсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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582

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустедендант

Обсиспецацентисустедендант

Обсиспецатранссустедендант

Обсиспецаинценсустедендант

Обсиспецацентесустедендант

Обсиспецацентасустедендант

Обсиспецесустадант

Обсиспецецентосустедендант

Обсиспецецентисустедендант

Обсиспецетранссустедендант

Обсиспецеинценсустедендант

Обсиспецецентесустедендант

Обсиспецецентасустедендант

Обсиспедисустадант

Обсиспедицентосустедендант

Обсиспедицентисустедендант

Обсиспедитранссустедендант

Обсиспедиинценсустедендант

Обсиспедицентесустедендант

Обсиспедицентасустедендант

Обсиспедесустадант

Обсиспедецентосустедендант

Обсиспедецентисустедендант

Обсиспедетранссустедендант

Обсиспедеинценсустедендант

Обсиспедецентесустедендант

Обсиспедецентасустедендант

Обсиспецисустадант

Обсиспецицентосустедендант

Обсиспецицентисустедендант

Обсиспецитранссустедендант

Обсиспециинценсустедендант

Обсиспецицентесустедендант

Обсиспецицентасустедендант

Обсиспецосустадант

Обсиспецоцентосустедендант

Обсиспецоцентисустедендант

Обсиспецотранссустедендант

Обсиспецоинценсустедендант

Обсиспецоцентесустедендант

Обсиспецоцентасустедендант

Обсисустадант

Обсицентосустадант

Обсицентисустадант

Обситранссустадант

Обсиинценсустадант

Обсицентесустадант

Обсицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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583

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустадендант

Обсиспецацентисустадендант

Обсиспецатранссустадендант

Обсиспецаинценсустадендант

Обсиспецацентесустадендант

Обсиспецацентасустадендант

Обсиспецесустадат

Обсиспецецентосустадендант

Обсиспецецентисустадендант

Обсиспецетранссустадендант

Обсиспецеинценсустадендант

Обсиспецецентесустадендант

Обсиспецецентасустадендант

Обсиспедисустадат

Обсиспедицентосустадендант

Обсиспедицентисустадендант

Обсиспедитранссустадендант

Обсиспедиинценсустадендант

Обсиспедицентесустадендант

Обсиспедицентасустадендант

Обсиспедесустадат

Обсиспедецентосустадендант

Обсиспедецентисустадендант

Обсиспедетранссустадендант

Обсиспедеинценсустадендант

Обсиспедецентесустадендант

Обсиспедецентасустадендант

Обсиспецисустадат

Обсиспецицентосустадендант

Обсиспецицентисустадендант

Обсиспецитранссустадендант

Обсиспециинценсустадендант

Обсиспецицентесустадендант

Обсиспецицентасустадендант

Обсиспецосустадат

Обсиспецоцентосустадендант

Обсиспецоцентисустадендант

Обсиспецотранссустадендант

Обсиспецоинценсустадендант

Обсиспецоцентесустадендант

Обсиспецоцентасустадендант

Обсисустадат

Обсицентосустадат

Обсицентисустадат

Обситранссустадат

Обсиинценсустадат

Обсицентесустадат

Обсицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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584

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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585

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсицендат

Обсицентасустодендант

Обсицентасустидендант

Обсицентасубсдендант

Обсицентасуперсдендант

Обсицентасустедендант

Обсицентасустадендант

Обсицендент

Обсицентесустодендант

Обсицентесустидендант

Обсицентесубсдендант

Обсицентесуперсдендант

Обсицентесустедендант

Обсицентесустадендант

Обсиинцендент

Обсиинценсустодендант

Обсиинценсустидендант

Обсиинценсубсдендант

Обсиинценсуперсдендант

Обсиинценсустедендант

Обсиинценсустадендант

Обситрансцендент

Обситранссустодендант

Обситранссустидендант

Обситранссубсдендант

Обситранссуперсдендант

Обситранссустедендант

Обситранссустадендант

Обсицентидент

Обсицентисустодендант

Обсицентисустидендант

Обсицентисубсдендант

Обсицентисуперсдендант

Обсицентисустедендант

Обсицентисустадендант

Обсицентодеид

Обсицентосустодендант

Обсицентосустидендант

Обсицентосубсдендант

Обсицентосуперсдендант

Обсицентосустедендант

Обсицентосустадендант

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецоцентасустодендант

Обсиспецоцентасустидендант

Обсиспецоцентасубсдендант

Обсиспецоцентасуперсдендант

Обсиспецоцентасустедендант

Обсиспецоцентасустадендант

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодендант

Обсиспецоцентесустидендант

Обсиспецоцентесубсдендант

Обсиспецоцентесуперсдендант

Обсиспецоцентесустедендант

Обсиспецоцентесустадендант

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодендант

Обсиспецоинценсустидендант

Обсиспецоинценсубсдендант

Обсиспецоинценсуперсдендант

Обсиспецоинценсустедендант

Обсиспецоинценсустадендант

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодендант

Обсиспецотранссустидендант

Обсиспецотранссубсдендант

Обсиспецотранссуперсдендант

Обсиспецотранссустедендант

Обсиспецотранссустадендант

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодендант

Обсиспецоцентисустидендант

Обсиспецоцентисубсдендант

Обсиспецоцентисуперсдендант

Обсиспецоцентисустедендант

Обсиспецоцентисустадендант

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодендант

Обсиспецоцентосустидендант

Обсиспецоцентосубсдендант

Обсиспецоцентосуперсдендант

Обсиспецоцентосустедендант

Обсиспецоцентосустадендант

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодеид

Обсиспецосустадит

Обсиспецосубсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецосустадант

Обсиспецосустадат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецицентасустодендант

Обсиспецицентасустидендант

Обсиспецицентасубсдендант

Обсиспецицентасуперсдендант

Обсиспецицентасустедендант

Обсиспецицентасустадендант

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодендант

Обсиспецицентесустидендант

Обсиспецоцентесубсдендант

Обсиспецицентесуперсдендант

Обсиспецицентесустедендант

Обсиспецицентесустадендант

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодендант

Обсиспециинценсустидендант

Обсиспециинценсубсдендант

Обсиспециинценсуперсдендант

Обсиспециинценсустедендант

Обсиспециинценсустадендант

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодендант

Обсиспецитранссустидендант

Обсиспецитранссубсдендант

Обсиспецитранссуперсдендант

Обсиспецитранссустедендант

Обсиспецитранссустадендант

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодендант

Обсиспецицентисустидендант

Обсиспецицентисубсдендант

Обсиспецицентисуперсдендант

Обсиспецицентисустедендант

Обсиспецицентисустадендант

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодендант

Обсиспецицентосустидендант

Обсиспецицентосубсдендант

Обсиспецицентосуперсдендант

Обсиспецицентосустедендант

Обсиспецицентосустадендант

Обсиспецидит

Обсиспецисустодеид

Обсиспецисустадит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецисустадант

Обсиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспедецентасустодендант

Обсиспедецентасустидендант

Обсиспедецентасубсдендант

Обсиспедецентасуперсдендант

Обссспедецентасустедендант

Обсиспедецентасустадендант

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодендант

Обсиспедецентесустидендант

Обсиспедецентесубсдендант

Обсиспедецентесуперсдендант

Обсиспедецентесустедендант

Обсиспедецентесустадендант

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодендант

Обсиспедеинценсустидендант

Обсиспедеинценсубсдендант

Обсиспедеинценсуперсдендант

Обсиспедеинценсустедендант

Обсиспедеинценсустадендант

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодендант

Обсиспедетранссустидендант

Обсиспедетранссубсдендант

Обсиспедетранссуперсдендант

Обсиспедетранссустедендант

Обсиспедетранссустадендант

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодендант

Обсиспедецентисустидендант

Обсиспедецентисубсдендант

Обсиспедецентисуперсдендант

Обсиспедецентисустедендант

Обсиспедецентисустадендант

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодендант

Обсиспедецентосустидендант

Обсиспедецентосубсдендант

Обсиспедецентосуперсдендант

Обсиспедецентосустедендант

Обсиспедецентосустадендант

Обсиспецидент

Обсиспедесустодеид

Обсиспедесустадит

Обсиспедесубсдант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедесустадант

Обсиспедесустадат

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

69

589

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспедицентасустодендант

Обсиспедицентасустидендант

Обсиспедицентасубсдендант

Обсиспедицентасуперсдендант

Обсиспедицентасустедендант

Обсиспедицентасустадендант

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодендант

Обсиспедицентесустидендант

Обсиспедицентесубсдендант

Обсиспедицентесуперсдендант

Обсиспедицентесустедендант

Обсиспедицентесустадендант

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодендант

Обсиспедиинценсустидендант

Обсиспедиинценсубсдендант

Обсиспедиинценсуперсдендант

Обсиспедиинценсустедендант

Обсиспедиинценсустадендант

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодендант

Обсиспедитранссустидендант

Обсиспедитранссубсдендант

Обсиспедитранссуперсдендант

Обсиспедитранссустедендант

Обсиспедитранссустадендант

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодендант

Обсиспедицентисустидендант

Обсиспедицентисубсдендант

Обсиспедицентисуперсдендант

Обсиспедицентисустедендант

Обсиспедицентисустадендант

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодендант

Обсиспедицентосустидендант

Обсиспедицентосубсдендант

Обсиспедицентосуперсдендант

Обсиспедицентосустедендант

Обсиспедицентосустадендант

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодеид

Обсиспедисустадит

Обсиспедисубсдант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедисустадант

Обсиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецецентасустодендант

Обсиспецецентасустидендант

Обсиспецецентасубсдендант

Обсиспецецентасуперсдендант

Обсиспецецентасустедендант

Обсиспецецентасустадендант

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодендант

Обсиспецецентесустидендант

Обсиспецецентесубсдендант

Обсиспецецентесуперсдендант

Обсиспецецентесустедендант

Обсиспецецентесустадендант

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодендант

Обсиспецеинценсустидендант

Обсиспецеинценсубсдендант

Обсиспецеинценсуперсдендант

Обсиспецеинценсустедендант

Обсиспецеинценсустадендант

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодендант

Обсиспецетранссустидендант

Обсиспецетранссубсдендант

Обсиспецетранссуперсдендант

Обсиспецетранссустедендант

Обсиспецетранссустадендант

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодендант

Обсиспецецентисустидендант

Обсиспецецентисубсдендант

Обсиспецецентисуперсдендант

Обсиспецецентисустедендант

Обсиспецецентисустадендант

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодендант

Обсиспецецентосустидендант

Обсиспецецентосубсдендант

Обсиспецецентосуперсдендант

Обсиспецецентосустедендант

Обсиспецецентосустадендант

Обсиспецидант

Обсиспецесустодеид

Обсиспецесустадит

Обсиспецесубсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецесустадант

Обсиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

71

591

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустодендант

Обсиспецацентасустидендант

Обсиспецацентасубсдендант

Обсиспецацентасуперсдендант

Обсиспецацентасустедендант

Обсиспецацентасустадендант

Обсиспецацендент

Обсиспецацентесустодендант

Обсиспецацентесустидендант

Обсиспецацентесубсдендант

Обсиспецацентесуперсдендант

Обсиспецацентесустедендант

Обсиспецацентесустадендант

Обсиспецаинцендент

Обсиспецаинценсустодендант

Обсиспецаинценсустидендант

Обсиспецаинценсубсдендант

Обсиспецаинценсуперсдендант

Обсиспецаинценсустедендант

Обсиспецаинценсустадендант

Обсиспецатрансцендент

Обсиспецатранссустодендант

Обсиспецатранссустидендант

Обсиспецатранссубсдендант

Обсиспецатранссуперсдендант

Обсиспецатранссустедендант

Обсиспецатранссустадендант

Обсиспецацентидент

Обсиспецацентисустодендант

Обсиспецацентисустидендант

Обсиспецацентисубсдендант

Обсиспецацентисуперсдендант

Обсиспецацентисустедендант

Обсиспецацентисустадендант

Обсиспецацентодеид

Обсиспецацентосустодендант

Обсиспецацентосустидендант

Обсиспецацентосубсдендант

Обсиспецацентосуперсдендант

Обсиспецацентосустедендант

Обсиспецацентосустадендант

Обсиспецидат

Обсиспецасустодеид

Обсиспецасустадит

Обсиспецасубсдант

Обсиспецасуперсдант

Обсиспецасустадант

Обсиспецасустадат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VO-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

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

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

A

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

DT-VNOML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецасустодендант

Обтиспецасустидендант

Обтиспецасубсдендант

Обтиспецасуперсдендант

Обтиспецасустедендант

Обтиспецасустадендант

Обтиспецидант

Обтиспецесустодендант

Обтиспецесустидендант

Обтиспецесубсдендант

Обтиспецесуперсдендант

Обтиспецесустедендант

Обтиспецесустадендант

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодендант

Обтиспедисустидендант

Обтиспедисубсдендант

Обтиспедисуперсдендант

Обтиспедисустедендант

Обтиспедисустадендант

Обтиспецидент

Обтиспедесустодендант

Обтиспедесустидендант

Обтиспедесубсдендант

Обтиспедесуперсдендант

Обтиспедесустедендант

Обтиспедесустадендант

Обтиспецидит

Обтиспецисустодендант

Обтиспецисустидендант

Обтиспецисубсдендант

Обтиспецисуперсдендант

Обтиспецисустедендант

Обтиспецисустадендант

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодендант

Обтиспецосустидендант

Обтиспецосубсдендант

Обтиспецосуперсдендант

Обтиспецосустедендант

Обтиспецосустадендант

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустодендант

Обтиспецацентосустидендант

Обтиспецацентосубсдендант

Обтиспецацентосуперсдендант

Обтиспецацентосустедендант

Обтиспецацентосустадендант

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодендант

Обтиспецецентосустидендант

Обтиспецецентосубсдендант

Обтиспецецентосуперсдендант

Обтиспецецентосустедендант

Обтиспецецентосустадендант

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодендант

Обтиспедицентосустидендант

Обтиспедицентосубсдендант

Обтиспедицентосуперсдендант

Обтиспедицентосустедендант

Обтиспедицентосустадендант

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодендант

Обтиспедецентосустидендант

Обтиспедецентосубсдендант

Обтиспедецентосуперсдендант

Обтиспедецентосустедендант

Обтиспедецентосустадендант

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодендант

Обтиспецицентосустидендант

Обтиспецицентосубсдендант

Обтиспецицентосуперсдендант

Обтиспецицентосустедендант

Обтиспецицентосустадендант

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодендант

Обтиспецоцентосустидендант

Обтиспецоцентосубсдендант

Обтиспецоцентосуперсдендант

Обтиспецоцентосустедендант

Обтиспецоцентосустадендант

Обтицентосустодеид

Обтицентосустадит

Обтицентосубсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентосустадант

Обтицентосустадат

Обтиценто-

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентисустодендант

Обтиспецацентисустидендант

Обтиспецацентисубсдендант

Обтиспецацентисуперсдендант

Обтиспецацентисустедендант

Обтиспецацентисустадендант

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодендант

Обтиспецецентисустидендант

Обтиспецецентисубсдендант

Обтиспецецентисуперсдендант

Обтиспецецентисустедендант

Обтиспецецентисустадендант

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодендант

Обтиспедицентисустидендант

Обтиспедицентисубсдендант

Обтиспедицентисуперсдендант

Обтиспедицентисустедендант

Обтиспедицентисустадендант

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодендант

Обтиспедецентисустидендант

Обтиспедецентисубсдендант

Обтиспедецентисуперсдендант

Обтиспедецентисустедендант

Обтиспедецентисустадендант

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодендант

Обтиспецицентисустидендант

Обтиспецицентисубсдендант

Обтиспецицентисуперсдендант

Обтиспецицентисустедендант

Обтиспецицентисустадендант

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодендант

Обтиспецоцентисустидендант

Обтиспецоцентисубсдендант

Обтиспецоцентисуперсдендант

Обтиспецоцентисустедендант

Обтиспецоцентисустадендант

Обтицентидент

Обтицентисустодеид

Обтицентисустадит

Обтицентисубсдант

Обтицентисуперсдант

Обтицентисустадант

Обтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецатранссустодендант

Обтиспецатранссустидендант

Обтиспецатранссубсдендант

Обтиспецатранссуперсдендант

Обтиспецатранссустедендант

Обтиспецатранссустадендант

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодендант

Обтиспецетранссустидендит

Обтиспецетранссубсдендит

Обтиспецетранссуперсдендит

Обтиспецетранссустедендит

Обтиспецетранссустадендит

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодендант

Обтиспедитранссустидендант

Обтиспедитранссубсдендант

Обтиспедитранссуперсдендант

Обтиспедитранссустедендант

Обтиспедитранссустадендант

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодендант

Обтиспедетранссустидендант

Обтиспедетранссубсдендант

Обтиспедетранссуперсдендант

Обтиспедетранссустедендант

Обтиспедетранссустадендант

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодендант

Обтиспецитранссустидендант

Обтиспецитранссубсдендант

Обтиспецитранссуперсдендант

Обтиспецитранссустедендант

Обтиспецитранссустадендант

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодендант

Обтиспецотранссустидендант

Обтиспецотранссубсдендант

Обтиспецотранссуперсдендант

Обтиспецотранссустедендант

Обтиспецотранссустадендант

Обтитрансцендент

Обтитранссустодеид

Обтитранссустадит

Обтитранссубсдант

Обтитранссуперсдант

Обтитранссустадант

Обтитранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаинценсустодендант

Обтиспецаинценсустидендант

Обтиспецаинценсубсдендант

Обтиспецаинценсуперсдендант

Обтиспецаинценсустедендант

Обтиспецаинценсустадендант

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодендант

Обтиспецеинценсустидендант

Обтиспецеинценсубсдендант

Обтиспецеинценсуперсдендант

Обтиспецеинценсустедендант

Обтиспецеинценсустадендант

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодендант

Обтиспедиинценсустидендант

Обтиспедиинценсубсдендант

Обтиспедиинценсуперсдендант

Обтиспедиинценсустедендант

Обтиспедиинценсустадендант

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодендант

Обтиспедеинценсустидендант

Обтиспедеинценсубсдендант

Обтиспедеинценсуперсдендант

Обтиспедеинценсустедендант

Обтиспедеинценсустадендант

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодендант

Обтиспециинценсустидендант

Обтиспециинценсубсдендант

Обтиспециинценсуперсдендант

Обтиспециинценсустедендант

Обтиспециинценсустадендант

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодендант

Обтиспецоинценсустидендант

Обтиспецоинценсубсдендант

Обтиспецоинценсуперсдендант

Обтиспецоинценсустедендант

Обтиспецоинценсустадендант

Обтиинценсустодеид

Обтиинценсустадит

Обтиинценсубсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтиинценсустадант

Обтиинценсустадат

Обтии
нцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентесустодендант

Обтиспецацентесустидендант

Обтиспецацентесубсдендант

Обтиспецацентесуперсдендант

Обтиспецацентесустедендант

Обтиспецацентесустадендант

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодендант

Обтиспецецентесустидендант

Обтиспецецентесубсдендант

Обтиспецецентесуперсдендант

Обтиспецецентесустедендант

Обтиспецецентесустадендант

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодендант

Обтиспедицентесустидендант

Обтиспедицентесубсдендант

Обтиспедицентесуперсдендант

Обтиспедицентесустедендант

Обтиспедицентесустадендант

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодендант

Обтиспедецентесустидендант

Обтиспедецентесубсдендант

Обтиспедецентесуперсдендант

Обтиспедецентесустедендант

Обтиспедецентесустадендант

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодендант

Обтиспецицентесустидендант

Обтиспецицентесубсдендант

Обтиспецицентесуперсдендант

Обтиспецицентесустедендант

Обтиспецицентесустадендант

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодендант

Обтиспецоцентесустидендант

Обтиспецоцентесубсдендант

Обтиспецоцентесуперсдендант

Обтиспецоцентесустедендант

Обтиспецоцентесустадендант

Обтицендент

Обтицентесустодеид

Обтицентесустадит

Обтицентесубсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентесустадант

Обтицентесустадат

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

83

603

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустодендант

Обтиспецацентасустидендант

Обтиспецацентасубсдендант

Обтиспецацентасуперсдендант

Обтиспецацентасустедендант

Обтиспецацентасустадендант

Обтиспецецендат

Обтиспецецентасустодендант

Обтиспецецентасустидендант

Обтиспецецентасубсдендант

Обтиспецецентасуперсдендант

Обтиспецецентасустедендант

Обтиспецецентасустадендант

Обтиспедицендат

Обтиспедицентасустодендант

Обтиспедицентасустидендант

Обтиспедицентасубсдендант

Обтиспедицентасуперсдендант

Обтиспедицентасустедендант

Обтиспедицентасустадендант

Обтиспедецендат

Обтиспедецентасустодендант

Обтиспедецентасустидендант

Обтиспедецентасубсдендант

Обтиспедецентасуперсдендант

Обтиспедецентасустедендант

Обтиспедецентасустадендант

Обтиспецицендат

Обтиспецицентасустодендант

Обтиспецицентасустидендант

Обтиспецицентасубсдендант

Обтиспецицентасуперсдендант

Обтиспецицентасустедендант

Обтиспецицентасустадендант

Обтиспецоцендат

Обтиспецоцентасустодендант

Обтиспецоцентасустидендант

Обтиспецоцентасубсдендант

Обтиспецоцентасуперсдендант

Обтиспецоцентасустедендант

Обтиспецоцентасустадендант

Обтицендат

Обтицентасустодеид

Обтицентасустадит

Обтицентасубсдант

Обтицентасуперсдант

Обтицентасустадант

Обтицентасустадат

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

84
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

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

85

605

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентодендант

Обтиспецацентидендант

Обтиспецатрансдендант

Обтиспецаинцендендант

Обтиспецацентедендант

Обтиспецацентадендант

Обтиспецидант

Обтиспецецентодендант

Обтиспецецентидендант

Обтиспецетрансдендант

Обтиспецеинцендендант

Обтиспецецентедендант

Обтиспецецентадендант

Обтиспецидинт

Обтиспедицентодендант

Обтиспедицентидендант

Обтиспедитрансдендант

Обтиспедиинцендендант

Обтиспедицентедендант

Обтиспедицентадендант

Обтиспецидент

Обтиспедецентодендант

Обтиспедецентидендант

Обтиспедетрансдендант

Обтиспедеинцендендант

Обтиспедецентедендант

Обтиспедецентадендант

Обтиспецидит

Обтиспецицентодендант

Обтиспецицентидендант

Обтиспецитрансдендант

Обтиспециинцендендант

Обтиспецицентедендант

Обтиспецицентадендант

Обтиспецодеид

Обтиспецоцентодендант

Обтиспецоцентидендант

Обтиспецотрансдендант

Обтиспецоинцендендант

Обтиспецоцентедендант

Обтиспецоцентодендат

VOХипертиподеид

Обтицентодеид

Обтицентидент

Обтитрансцендент

Обтиинцендент

Обтицендент

Обтицендат

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

86

606

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустодендант

Обтиспецацентисустодендант

Обтиспецатранссустодендант

Обтиспецаинценсустодендант

Обтиспецацентесустодендант

Обтиспецацентасустодендант

Обтиспецесустодеид

Обтиспецецентосустодендант

Обтиспецецентисустодендант

Обтиспецетранссустодендант

Обтиспецеинценсустодендант

Обтиспецецентесустодендант

Обтиспецецентасустодендант

Обтиспедисустодеид

Обтиспедицентосустодендант

Обтиспедицентисустодендант

Обтиспедитранссустодендант

Обтиспедиинценсустодендант

Обтиспедицентесустодендант

Обтиспедицентасустодендант

Обтиспедесустодеид

Обтиспедецентосустодендант

Обтиспедецентисустодендант

Обтиспедетранссустодендант

Обтиспедеинценсустодендант

Обтиспедецентесустодендант

Обтиспедецентасустодендант

Обтиспецисустодеид

Обтиспецицентосустодендант

Обтиспецицентисустодендант

Обтиспецитранссустодендант

Обтиспециинценсустодендант

Обтиспецицентесустодендант

Обтиспецицентасустодендант

Обтиспецосустодеид

Обтиспецоцентосустодендант

Обтиспецоцентисустодендант

Обтиспецотранссустодендант

Обтиспецоинценсустодендант

Обтиспецоцентесустодендант

Обтиспецоцентасустодендант

Обтисустодеид

Обтицентосустодеид

Обтицентисустодеид

Обтитранссустодеид

Обтиинценсустодеид

Обтицентесустодеид

Обтицентасустодеид

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

87

607

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустидендант

Обтиспецацентисустидендант

Обтиспецатранссустидендант

Обтиспецаинценсустидендант

Обтиспецацентесустидендант

Обтиспецацентасустидендант

Обтиспецесустадит

Обтиспецецентосустидендант

Обтиспецецентисустидендант

Обтиспецетранссустидендант

Обтиспецеинценсустидендант

Обтиспецецентесустидендант

Обтиспецецентасустидендант

Обтиспедисустадит

Обтиспедицентосустидендант

Обтиспедицентисустидендант

Обтиспедитранссустидендант

Обтиспедиинценсустидендант

Обтиспедицентесустидендант

Обтиспедицентасустидендант

Обтиспедесустадит

Обтиспедецентосустидендант

Обтиспедецентисустидендант

Обтиспедетранссустидендант

Обтиспедеинценсустидендант

Обтиспедецентесустидендант

Обтиспедецентасустидендант

Обтиспецисустадит

Обтиспецицентосустидендант

Обтиспецицентисустидендант

Обтиспецитранссустидендант

Обтиспециинценсустидендант

Обтиспецицентесустидендант

Обтиспецицентасустидендант

Обтиспецосустадит

Обтиспецоцентосустидендант

Обтиспецоцентисустидендант

Обтиспецотранссустидендант

Обтиспецоинценсустидендант

Обтиспецоцентесустидендант

Обтиспецоцентасустидендант

Обтисустадит

Обтицентосустадит

Обтицентисустадит

Обтитранссустадит

Обтиинценсустадит

Обтицентесустадит

Обтицентасустадит

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

88
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаценто
субсдендант

Обтиспецацентисубсдендант

Обтиспецатранссубсдендант

Обтиспецаинценсубсдендант

Обтиспецацентесубсдендант

Обтиспецацентасубсдендант

Обтиспецесубсдант

Обтиспецецентосубсдендант

Обтиспецецентисубсдендант

Обтиспецетранссубсдендант

Обтиспецеинценсубсдендант

Обтиспецецентесубсдендант

Обтиспецецентасубсдендант

Обтиспедисубсдант

Обтиспедицентосубсдендант

Обтиспедицентисубсдендант

Обтиспедитранссубсдендант

Обтиспедиинценсубсдендант

Обтиспедицентесубсдендант

Обтиспедицентасубсдендант

Обтиспедесубсдант

Обтиспедецентосубсдендант

Обтиспедецентисубсдендант

Обтиспедетранссубсдендант

Обтиспедеинценсубсдендант

Обтиспедецентесубсдендант

Обтиспедецентасубсдендант

Обтиспецисубсдант

Обтиспецицентосубсдендант

Обтиспецицентисубсдендант

Обтиспецитранссубсдендант

Обтиспециинценсубсдендант

Обтиспецицентесубсдендант

Обтиспецицентасубсдендант

Обтиспецосубсдант

Обтиспецоцентосубсдендант

Обтиспецоцентисубсдендант

Обтиспецотранссубсдендант

Обтиспецоинценсубсдендант

Обтиспецоцентесубсдендант

Обтиспецоцентасубсдендант

Обтисубсдант

Обтицентосубсдант

Обтицентисубсдант

Обтитранссубсдант

Обтиинценсубсдант

Обтицентесубсдант

Обтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаценто
суперсдендант

Обтиспецацентисуперсдендант

Обтиспецатранссуперсдендант

Обтиспецаинценсуперсдендант

Обтиспецацентесуперсдендант

Обтиспецацентасуперсдендант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецецентосуперсдендант

Обтиспецецентисуперсдендант

Обтиспецетранссуперсдендант

Обтиспецеинценсуперсдендант

Обтиспецецентесуперсдендант

Обтиспецецентасуперсдендант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедицентосуперсдендант

Обтиспедицентисуперсдендант

Обтиспедитранссуперсдендант

Обтиспедиинценсуперсдендант

Обтиспедицентесуперсдендант

Обтиспедицентасуперсдендант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедецентосуперсдендант

Обтиспедецентисуперсдендант

Обтиспедетранссуперсдендант

Обтиспедеинценсуперсдендант

Обтиспедецентесуперсдендант

Обтиспедецентасуперсдендант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецицентосуперсдендант

Обтиспецицентисуперсдендант

Обтиспецитранссуперсдендант

Обтиспециинценсуперсдендант

Обтиспецицентесуперсдендант

Обтиспецицентасуперсдендант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецоцентосуперсдендант

Обтиспецоцентисуперсдендант

Обтиспецотранссуперсдендант

Обтиспецоинценсуперсдендант

Обтиспецоцентесуперсдендант

Обтиспецоцентасуперсдендант

Обтисуперсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентисуперсдант

Обтитранссуперсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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610

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустедендант

Обтиспецацентисустедендант

Обтиспецатранссустедендант

Обтиспецаинценсустедендант

Обтиспецацентесустедендант

Обтиспецацентасустедендант

Обтиспецесустадант

Обтиспецецентосустедендант

Обтиспецецентисустедендант

Обтиспецетранссустедендант

Обтиспецеинценсустедендант

Обтиспецецентесустедендант

Обтиспецецентасустедендант

Обтиспедисустадант

Обтиспедицентосустедендант

Обтиспедицентисустедендант

Обтиспедитранссустедендант

Обтиспедиинценсустедендант

Обтиспедицентесустедендант

Обтиспедицентасустедендант

Обтиспедесустадант

Обтиспедецентосустедендант

Обтиспедецентисустедендант

Обтиспедетранссустедендант

Обтиспедеинценсустедендант

Обтиспедецентесустедендант

Обтиспедецентасустедендант

Обтиспецисустадант

Обтиспецицентосустедендант

Обтиспецицентисустедендант

Обтиспецитранссустедендант

Обтиспециинценсустедендант

Обтиспецицентесустедендант

Обтиспецицентасустедендант

Обтиспецосустадант

Обтиспецоцентосустедендант

Обтиспецоцентисустедендант

Обтиспецотранссустедендант

Обтиспецоинценсустедендант

Обтиспецоцентесустедендант

Обтиспецоцентасустедендант

Обтисустадант

Обтицентосустадант

Обтицентисустадант

Обтитранссустадант

Обтиинценсустадант

Обтицентесустадант

Обтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустадендант

Обтиспецацентисустадендант

Обтиспецатранссустадендант

Обтиспецаинценсустадендант

Обтиспецацентесустадендант

Обтиспецацентасустадендант

Обтиспецесустадат

Обтиспецецентосустадендант

Обтиспецецентисустадендант

Обтиспецетранссустадендант

Обтиспецеинценсустадендант

Обтиспецецентесустадендант

Обтиспецецентасустадендант

Обтиспедисустадат

Обтиспедицентосустадендант

Обтиспедицентисустадендант

Обтиспедитранссустадендант

Обтиспедиинценсустадендант

Обтиспедицентесустадендант

Обтиспедицентасустадендант

Обтиспедесустадат

Обтиспедецентосустадендант

Обтиспедецентисустадендант

Обтиспедетранссустадендант

Обтиспедеинценсустадендант

Обтиспедецентесустадендант

Обтиспедецентасустадендант

Обтиспецисустадат

Обтиспецицентосустадендант

Обтиспецицентисустадендант

Обтиспецитранссустадендант

Обтиспециинценсустадендант

Обтиспецицентесустадендант

Обтиспецицентасустадендант

Обтиспецосустадат

Обтиспецоцентосустадендант

Обтиспецоцентисустадендант

Обтиспецотранссустадендант

Обтиспецоинценсустадендант

Обтиспецоцентесустадендант

Обтиспецоцентасустадендант

Обтисустадат

Обтицентосустадат

Обтицентисустадат

Обтитранссустадат

Обтиинценсустадат

Обтицентесустадат

Обтицентасустадат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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613

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтицендат

Обтицентасустодендант

Обтицентасустидендант

Обтицентасубсдендант

Обтицентасуперсдендант

Обтицентасустедендант

Обтицентасустадендант

Обтицендент

Обтицентесустодендант

Обтицентесустидендант

Обтицентесубсдендант

Обтицентесуперсдендант

Обтицентесустедендант

Обтицентесустадендант

Обтиинцендент

Обтиинценсустодендант

Обтиинценсустидендант

Обтиинценсубсдендант

Обтиинценсуперсдендант

Обтиинценсустедендант

Обтиинценсустадендант

Обтитрансцендент

Обтитранссустодендант

Обтитранссустидендант

Обтитранссубсдендант

Обтитранссуперсдендант

Обтитранссустедендант

Обтитранссустадендант

Обтицентидент

Обтицентисустодендант

Обтицентисустидендант

Обтицентисубсдендант

Обтицентисуперсдендант

Обтицентисустедендант

Обтицентисустадендант

Обтицентодеид

Обтицентосустодендант

Обтицентосустидендант

Обтицентосубсдендант

Обтицентосуперсдендант

Обтицентосустедендант

Обтицентосустадендант

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецоцентасустодендант

Обтиспецоцентасустидендант

Обтиспецоцентасубсдендант

Обтиспецоцентасуперсдендант

Обтиспецоцентасустедендант

Обтиспецоцентасустадендант

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодендант

Обтиспецоцентесустидендант

Обтиспецоцентесубсдендант

Обтиспецоцентесуперсдендант

Обтиспецоцентесустедендант

Обтиспецоцентесустадендант

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодендант

Обтиспецоинценсустидендант

Обтиспецоинценсубсдендант

Обтиспецоинценсуперсдендант

Обтиспецоинценсустедендант

Обтиспецоинценсустадендант

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодендант

Обтиспецотранссустидендант

Обтиспецотранссубсдендант

Обтиспецотранссуперсдендант

Обтиспецотранссустедендант

Обтиспецотранссустадендант

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодендант

Обтиспецоцентисустидендант

Обтиспецоцентисубсдендант

Обтиспецоцентисуперсдендант

Обтиспецоцентисустедендант

Обтиспецоцентисустадендант

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодендант

Обтиспецоцентосустидендант

Обтиспецоцентосубсдендант

Обтиспецоцентосуперсдендант

Обтиспецоцентосустедендант

Обтиспецоцентосустадендант

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодеид

Обтиспецосустадит

Обтиспецосубсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецосустадант

Обтиспецосустадат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецицентасустодендант

Обтиспецицентасустидендант

Обтиспецицентасубсдендант

Обтиспецицентасуперсдендант

Обтиспецицентасустедендант

Обтиспецицентасустадендант

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодендант

Обтиспецицентесустидендант

Обтиспецоцентесубсдендант

Обтиспецицентесуперсдендант

Обтиспецицентесустедендант

Обтиспецицентесустадендант

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодендант

Обтиспециинценсустидендант

Обтиспециинценсубсдендант

Обтиспециинценсуперсдендант

Обтиспециинценсустедендант

Обтиспециинценсустадендант

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодендант

Обтиспецитранссустидендант

Обтиспецитранссубсдендант

Обтиспецитранссуперсдендант

Обтиспецитранссустедендант

Обтиспецитранссустадендант

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодендант

Обтиспецицентисустидендант

Обтиспецицентисубсдендант

Обтиспецицентисуперсдендант

Обтиспецицентисустедендант

Обтиспецицентисустадендант

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодендант

Обтиспецицентосустидендант

Обтиспецицентосубсдендант

Обтиспецицентосуперсдендант

Обтиспецицентосустедендант

Обтиспецицентосустадендант

Обтиспецидит

Обтиспецисустодеид

Обтиспецисустадит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецисустадант

Обтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспедецентасустодендант

Обтиспедецентасустидендант

Обтиспедецентасубсдендант

Обтиспедецентасуперсдендант

Обтиспедецентасустедендант

Обтиспедецентасустадендант

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодендант

Обтиспедецентесустидендант

Обтиспедецентесубсдендант

Обтиспедецентесуперсдендант

Обтиспедецентесустедендант

Обтиспедецентесустадендант

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодендант

Обтиспедеинценсустидендант

Обтиспедеинценсубсдендант

Обтиспедеинценсуперсдендант

Обтиспедеинценсустедендант

Обтиспедеинценсустадендант

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодендант

Обтиспедетранссустидендант

Обтиспедетранссубсдендант

Обтиспедетранссуперсдендант

Обтиспедетранссустедендант

Обтиспедетранссустадендант

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодендант

Обтиспедецентисустидендант

Обтиспедецентисубсдендант

Обтиспедецентисуперсдендант

Обтиспедецентисустедендант

Обтиспедецентисустадендант

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодендант

Обтиспедецентосустидендант

Обтиспедецентосубсдендант

Обтиспедецентосуперсдендант

Обтиспедецентосустедендант

Обтиспедецентосустадендант

Обтиспецидент

Обтиспедесустодеид

Обтиспедесустадит

Обтиспедесубсдант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедесустадант

Обтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспедицентасустодендант

Обтиспедицентасустидендант

Обтиспедицентасубсдендант

Обтиспедицентасуперсдендант

Обтиспедицентасустедендант

Обтиспедицентасустадендант

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодендант

Обтиспедицентесустидендант

Обтиспедицентесубсдендант

Обтиспедицентесуперсдендант

Обтиспедицентесустедендант

Обтиспедицентесустадендант

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодендант

Обтиспедиинценсустидендант

Обтиспедиинценсубсдендант

Обтиспедиинценсуперсдендант

Обтиспедиинценсустедендант

Обтиспедиинценсустадендант

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодендант

Обтиспедитранссустидендант

Обтиспедитранссубсдендант

Обтиспедитранссуперсдендант

Обтиспедитранссустедендант

Обтиспедитранссустадендант

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодендант

Обтиспедицентисустидендант

Обтиспедицентисубсдендант

Обтиспедицентисуперсдендант

Обтиспедицентисустедендант

Обтиспедицентисустадендант

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодендант

Обтиспедицентосустидендант

Обтиспедицентосубсдендант

Обтиспедицентосуперсдендант

Обтиспедицентосустедендант

Обтиспедицентосустадендант

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодеид

Обтиспедисустадит

Обтиспедисубсдант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедисустадант

Обтиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецецентасустодендант

Обтиспецецентасустидендант

Обтиспецецентасубсдендант

Обтиспецецентасуперсдендант

Обтиспецецентасустедендант

Обтиспецецентасустадендант

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодендант

Обтиспецецентесустидендант

Обтиспецецентесубсдендант

Обтиспецецентесуперсдендант

Обтиспецецентесустедендант

Обтиспецецентесустадендант

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодендант

Обтиспецеинценсустидендант

Обтиспецеинценсубсдендант

Обтиспецеинценсуперсдендант

Обтиспецеинценсустедендант

Обтиспецеинценсустадендант

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодендант

Обтиспецетранссустидендант

Обтиспецетранссубсдендант

Обтиспецетранссуперсдендант

Обтиспецетранссустедендант

Обтиспецетранссустадендант

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодендант

Обтиспецецентисустидендант

Обтиспецецентисубсдендант

Обтиспецецентисуперсдендант

Обтиспецецентисустедендант

Обтиспецецентисустадендант

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодендант

Обтиспецецентосустидендант

Обтиспецецентосубсдендант

Обтиспецецентосуперсдендант

Обтиспецецентосустедендант

Обтиспецецентосустадендант

Обтиспецидант

Обтиспецесустодеид

Обтиспецесустадит

Обтиспецесубсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецесустадант

Обтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустодендант

Обтиспецацентасустидендант

Обтиспецацентасубсдендант

Обтиспецацентасуперсдендант

Обтиспецацентасустедендант

Обтиспецацентасустадендант

Обтиспецацендент

Обтиспецацентесустодендант

Обтиспецацентесустидендант

Обтиспецацентесубсдендант

Обтиспецацентесуперсдендант

Обтиспецацентесустедендант

Обтиспецацентесустадендант

Обтиспецаинцендент

Обтиспецаинценсустодендант

Обтиспецаинценсустидендант

Обтиспецаинценсубсдендант

Обтиспецаинценсуперсдендант

Обтиспецаинценсустедендант

Обтиспецаинценсустадендант

Обтиспецатрансцендент

Обтиспецатранссустодендант

Обтиспецатранссустидендант

Обтиспецатранссубсдендант

Обтиспецатранссуперсдендант

Обтиспецатранссустедендант

Обтиспецатранссустадендант

Обтиспецацентидент

Обтиспецацентисустодендант

Обтиспецацентисустидендант

Обтиспецацентисубсдендант

Обтиспецацентисуперсдендант

Обтиспецацентисустедендант

Обтиспецацентисустадендант

Обтиспецацентодеид

Обтиспецацентосустодендант

Обтиспецацентосустидендант

Обтиспецацентосубсдендант

Обтиспецацентосуперсдендант

Обтиспецацентосустедендант

Обтиспецацентосустадендант

Обтиспецидат

Обтиспецасустодеид

Обтиспецасустадит

Обтиспецасубсдант

Обтиспецасуперсдант

Обтиспецасустадант

Обтиспецасустадат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VI-хипертиподеид, т.е. идеен икономически статихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустодеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустадит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субсдант и икономическия суперсдант.
4. Икономически субсдант (съкр. – субс).
5. Икономически суперсдант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустадант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субсдант и икономически суперсдант.
7. Икономически сустадат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центодеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически центидент (икономически уницендент) (съкр. – центи) –
единство на икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
4. Икономически трансцендент (съкр. – транс).
5. Икономически инцендент (съкр. – инцен).
6. Икономически центдент (икономически цендант) (съкр. – центе) – общо понятие за икономически трансцендент и икономически инцендент.
7. Икономически цендат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецодеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически специдит (съкр. – специ) – единство на икономическия
специдент и икономическия специдинт.
4. Икономически специдент (съкр. – спеде).
5. Икономически специдинт (съкр. – спеди).
6. Икономически специдант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически специдент и икономически специдинт.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия специдент и икономическия специдинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIML-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-VNIML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецасустодендант

Спецасустидендант

Спецасубсдендант

Спецасуперсдендант

Спецасустедендант

Спецасустадендант

Специдант

Спецесустодендант

Спецесустидендант

Спецесубсдендант

Спецесуперсдендант

Спецесустедендант

Спецесустадендант

Специдинт

Спедисустодендант

Спедисустидендант

Спедисубсдендант

Спедисуперсдендант

Спедисустедендант

Спедисустадендант

Специдент

Спедесустодендант

Спедесустидендант

Спедесубсдендант

Спедесуперсдендант

Спедесустедендант

Спедесустадендант

Специдит

Специсустодендант

Специсустидендант

Специсубсдендант

Специсуперсдендант

Специсустедендант

Специсустадендант

Спецодеид

Спецосустодендант

Спецосустидендант

Спецосубсдендант

Спецосуперсдендант

Спецосустедендант

Спецосустодендат

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустодендант

Спецацентосустидендант

Спецацентосубсдендант

Спецацентосуперсдендант

Спецацентосустедендант

Спецацентосустадендант

Спецецентодеид

Спецецентосустодендант

Спецецентосустидендант

Спецецентосубсдендант

Спецецентосуперсдендант

Спецецентосустедендант

Спецецентосустадендант

Спедицентодеид

Спедицентосустодендант

Спедицентосустидендант

Спедицентосубсдендант

Спедицентосуперсдендант

Спедицентосустедендант

Спедицентосустадендант

Спедецентодеид

Спедецентосустодендант

Спедецентосустидендант

Спедецентосубсдендант

Спедецентосуперсдендант

Спедецентосустедендант

Спедецентосустадендант

Специцентодеид

Специцентосустодендант

Специцентосустидендант

Специцентосубсдендант

Специцентосуперсдендант

Специцентосустедендант

Специцентосустадендант

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодендант

Спецоцентосустидендант

Спецоцентосубсдендант

Спецоцентосуперсдендант

Спецоцентосустедендант

Спецоцентосустадендант

Центодеид

Центосустодеид

Центосустадит

Центосубсдант

Центосуперсдант

Центосустадант

Центосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентисустодендант

Спецацентисустидендант

Спецацентисубсдендант

Спецацентисуперсдендант

Спецацентисустедендант

Спецацентисустадендант

Спецецентидент

Спецецентисустодендант

Спецецентисустидендант

Спецецентисубсдендант

Спецецентисуперсдендант

Спецецентисустедендант

Спецецентисустадендант

Спедицентидент

Спедицентисустодендант

Спедицентисустидендант

Спедицентисубсдендант

Спедицентисуперсдендант

Спедицентисустедендант

Спедицентисустадендант

Спедецентидент

Спедецентисустодендант

Спедецентисустидендант

Спедецентисубсдендант

Спедецентисуперсдендант

Спедецентисустедендант

Спедецентисустадендант

Специцентидент

Специцентисустодендант

Специцентисустидендант

Специцентисубсдендант

Специцентисуперсдендант

Специцентисустедендант

Специцентисустадендант

Спецоцентидент

Спецоцентисустодендант

Спецоцентисустидендант

Спецоцентисубсдендант

Спецоцентисуперсдендант

Спецоцентисустедендант

Спецоцентисустадендант

Центидент

Центисустодеид

Центисустадит

Центисубсдант

Центисуперсдант

Центисустадант

Центисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецатранссустодендант

Спецатранссустидендант

Спецатранссубсдендант

Спецатранссуперсдендант

Спецатранссустедендант

Спецатранссустадендант

Спецетрансцендент

Спецетранссустодендант

Спецетранссустидендант

Спецетранссубсдендант

Спецетранссуперсдендант

Спецетранссустедендант

Спецетранссустадендант

Спедитрансцендент

Спедитранссустодендант

Спедитранссустидендант

Спедитранссубсдендант

Спедитранссуперсдендант

Спедитранссустедендант

Спедитранссустадендант

Спедетрансцендент

Спедетранссустодендант

Спедетранссустидендант

Спедетранссубсдендант

Спедетранссуперсдендант

Спедетранссустедендант

Спедетранссустадендант

Специтрансцендент

Специтранссустодендант

Специтранссустидендант

Специтранссубсдендант

Специтранссуперсдендант

Специтранссустедендант

Специтранссустадендант

Спецотрансцендент

Спецотранссустодендант

Спецотранссустидендант

Спецотранссубсдендант

Спецотранссуперсдендант

Спецотранссустедендант

Спецотранссустадендант

Трансцендент

Транссустодеид

Транссустадит

Транссубсдант

Транссуперсдант

Транссустадант

Транссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецаинценсустодендант

Спецаинценсустидендант

Спецаинценсубсдендант

Спецаинценсуперсдендант

Спецаинценсустедендант

Спецаинценсустадендант

Спецеинцендент

Спецеинценсустодендант

Спецеинценсустидендант

Спецеинценсубсдендант

Спецеинценсуперсдендант

Спецеинценсустедендант

Спецеинценсустадендант

Спедиинцендент

Спедиинценсустодендант

Спедиинценсустидендант

Спедиинценсубсдендант

Спедиинценсуперсдендант

Спедиинценсустедендант

Спедиинценсустадендант

Спедеинцендент

Спедеинценсустодендант

Спедеинценсустидендант

Спедеинценсубсдендант

Спедеинценсуперсдендант

Спедеинценсустедендант

Спедеинценсустадендант

Специинцендент

Специинценсустодендант

Специинценсустидендант

Специинценсубсдендант

Специинценсуперсдендант

Специинценсустедендант

Специинценсустадендант

Спецоинцендент

Спецоинценсустодендант

Спецоинценсустидендант

Спецоинценсубсдендант

Спецоинценсуперсдендант

Спецоинценсустедендант

Спецоинценсустадендант

Инцендент

Инценсустодеид

Инценсустадит

Инценсубсдант

Инценсуперсдант

Инценсустадант

Инценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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630

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацендент

Спецацентесустодендант

Спецацентесустидендант

Спецацентесубсдендант

Спецацентесуперсдендант

Спецацентесустедендант

Спецацентесустадендант

Спецецендент

Спецецентесустодендант

Спецецентесустидендант

Спецецентесубсдендант

Спецецентесуперсдендант

Спецецентесустедендант

Спецецентесустадендант

Спедицендент

Спедицентесустодендант

Спедицентесустидендант

Спедицентесубсдендант

Спедицентесуперсдендант

Спедицентесустедендант

Спедицентесустадендант

Спедецендент

Спедецентесустодендант

Спедецентесустидендант

Спедецентесубсдендант

Спедецентесуперсдендант

Спедецентесустедендант

Спедецентесустадендант

Специцендент

Специцентесустодендант

Специцентесустидендант

Специцентесубсдендант

Специцентесуперсдендант

Специцентесустедендант

Специцентесустадендант

Спецоцендент

Спецоцентесустодендант

Спецоцентесустидендант

Спецоцентесубсдендант

Спецоцентесуперсдендант

Спецоцентесустедендант

Спецоцентесустадендант

Цендент

Центесустодеид

Центесустадит

Центесубсдант

Центесуперсдант

Центесустадант

Центесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодендант

Спецацентасустидендант

Спецацентасубсдендант

Спецацентасуперсдендант

Спецацентасустедендант

Спецацентасустадендант

Спецецендат

Спецецентасустодендант

Спецецентасустидендант

Спецецентасубсдендант

Спецецентасуперсдендант

Спецецентасустедендант

Спецецентасустадендант

Спедицендат

Спедицентасустодендант

Спедицентасустидендант

Спедицентасубсдендант

Спедицентасуперсдендант

Спедицентасустедендант

Спедицентасустадендант

Спедецендат

Спедецентасустодендант

Спедецентасустидендант

Спедецентасубсдендант

Спедецентасуперсдендант

Спедецентасустедендант

Спедецентасустадендант

Специцендат

Специцентасустодендант

Специцентасустидендант

Специцентасубсдендант

Специцентасуперсдендант

Специцентасустедендант

Специцентасустадендант

Спецоцендат

Спецоцентасустодендант

Спецоцентасустидендант

Спецоцентасубсдендант

Спецоцентасуперсдендант

Спецоцентасустедендант

Спецоцентасустадендант

Цендат

Центасустодеид

Центасустадит

Центасубсдант

Центасуперсдант

Центасустадант

Центасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNIML-BC/A-6
DT-VNIML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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633

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецацентодендант

Спецацентидендант

Спецатрансдендант

Спецаинцендендант

Спецацентедендант

Спецацентадендант

Специдант

Спецецентодендант

Спецецентидендант

Спецетрансдендант

Спецеинцендендант

Спецецентедендант

Спецецентадендант

Специдинт

Спедицентодендант

Спедицентидендант

Спедитрансдендант

Спедиинцендендант

Спедицентедендант

Спедицентадендант

Специдент

Спедецентодендант

Спедецентидендант

Спедетрансдендант

Спедеинцендендант

Спедецентедендант

Спедецентадендант

Специдит

Специцентодендант

Специцентидендант

Специтрансдендант

Специинцендендант

Специцентедендант

Специцентадендант

Спецодеид

Спецоцентодендант

Спецоцентидендант

Спецотрансдендант

Спецоинцендендант

Спецоцентедендант

Спецоцентадендант

VI-Хипертиподеид

Центодеид

Центидент
(уницен
дент)

Трансцендент

Инцендент

Цендент
(цендант)

Цендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустодендант

Спецацентисустодендант

Спецатранссустодендант

Спецаинценсустодендант

Спецацентесустодендант

Спецацентасустодендант

Спецесустодеид

Спецецентосустодендант

Спецецентисустодендант

Спецетранссустодендант

Спецеинценсустодендант

Спецецентесустодендант

Спецецентасустодендант

Спедисустодеид

Спедицентосустодендант

Спедицентисустодендант

Спедитранссустодендант

Спедиинценсустодендант

Спедицентесустодендант

Спедицентасустодендант

Спедесустодеид

Спедецентосустодендант

Спедецентисустодендант

Спедетранссустодендант

Спедеинценсустодендант

Спедецентесустодендант

Спедецентасустодендант

Специсустодеид

Специцентосустодендант

Специцентисустодендант

Специтранссустодендант

Специинценсустодендант

Специцентесустодендант

Специцентасустодендант

Спецосустодеид

Спецоцентосустодендант

Спецоцентисустодендант

Спецотранссустодендант

Спецоинценсустодендант

Спецоцентесустодендант

Спецоцентасустодендант

Сустодеид

Центосустодеид

Центисустодеид

Транссустодеид

Инценсустодеид

Центесустодеид

Центасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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635

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустидендант

Спецацентисустидендант

Спецатранссустидендант

Спецаинценсустидендант

Спецацентесустидендант

Спецацентасустидендант

Спецесустадит

Спецецентосустидендант

Спецецентисустидендант

Спецетранссустидендант

Спецеинценсустидендант

Спецецентесустидендант

Спецецентасустидендант

Спедисустадит

Спедицентосустидендант

Спедицентисустидендант

Спедитранссустидендант

Спедиинценсустидендант

Спедицентесустидендант

Спедицентасустидендант

Спедесустадит

Спедецентосустидендант

Спедецентисустидендант

Спедетранссустидендант

Спедеинценсустидендант

Спедецентесустидендант

Спедецентасустидендант

Специсустадит

Специцентосустидендант

Специцентисустидендант

Специтранссустидендант

Специинценсустидендант

Специцентесустидендант

Специцентасустидендант

Спецосустадит

Спецоцентосустидендант

Спецоцентисустидендант

Спецотранссустидендант

Спецоинценсустидендант

Спецоцентесустидендант

Спецоцентасустидендант

Сустадит

Центосустадит

Центисустадит

Транссустадит

Инценсустадит

Центесустадит

Центасустадит

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецаценто
субсдендант

Спецацентисубсдендант

Спецатранссубсдендант

Спецаинценсубсдендант

Спецацентесубсдендант

Спецацентасубсдендант

Спецесубсдант

Спецецентосубсдендант

Спецецентисубсдендант

Спецетранссубсдендант

Спецеинценсубсдендант

Спецецентесубсдендант

Спецецентасубсдендант

Спедисубсдант

Спедицентосубсдендант

Спедицентисубсдендант

Спедитранссубсдендант

Спедиинценсубсдендант

Спедицентесубсдендант

Спедицентасубсдендант

Спедесубсдант

Спедецентосубсдендант

Спедецентисубсдендант

Спедетранссубсдендант

Спедеинценсубсдендант

Спедецентесубсдендант

Спедецентасубсдендант

Специсубсдант

Специцентосубсдендант

Специцентисубсдендант

Специтранссубсдендант

Специинценсубсдендант

Специцентесубсдендант

Специцентасубсдендант

Спецосубсдант

Спецоцентосубсдендант

Спецоцентисубсдендант

Спецотранссубсдендант

Спецоинценсубсдендант

Спецоцентесубсдендант

Спецоцентасубсдендант

Субсдант

Центосубсдант

Центисубсдант

Транссубсдант

Инценсубсдант

Центесубсдант

Центасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецаценто
суперсдендант

Спецацентисуперсдендант

Спецатранссуперсдендант

Спецаинценсуперсдендант

Спецацентесуперсдендант

Спецацентасуперсдендант

Спецесуперсдант

Спецецентосуперсдендант

Спецецентисуперсдендант

Спецетранссуперсдендант

Спецеинценсуперсдендант

Спецецентесуперсдендант

Спецецентасуперсдендант

Спедисуперсдант

Спедицентосуперсдендант

Спедицентисуперсдендант

Спедитранссуперсдендант

Спедиинценсуперсдендант

Спедицентесуперсдендант

Спедицентасуперсдендант

Спедесуперсдант

Спедецентосуперсдендант

Спедецентисуперсдендант

Спедетранссуперсдендант

Спедеинценсуперсдендант

Спедецентесуперсдендант

Спедецентасуперсдендант

Специсуперсдант

Специцентосуперсдендант

Специцентисуперсдендант

Специтранссуперсдендант

Специинценсуперсдендант

Специцентесуперсдендант

Специцентасуперсдендант

Спецосуперсдант

Спецоцентосуперсдендант

Спецоцентисуперсдендант

Спецотранссуперсдендант

Спецоинценсуперсдендант

Спецоцентесуперсдендант

Спецоцентасуперсдендант

Суперсдант

Центосуперсдант

Центисуперсдант

Транссуперсдант

Инценсуперсдант

Центесуперсдант

Центасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустедендант

Спецацентисустедендант

Спецатранссустедендант

Спецаинценсустедендант

Спецацентесустедендант

Спецацентасустедендант

Спецесустадант

Спецецентосустедендант

Спецецентисустедендант

Спецетранссустедендант

Спецеинценсустедендант

Спецецентесустедендант

Спецецентасустедендант

Спедисустадант

Спедицентосустедендант

Спедицентисустедендант

Спедитранссустедендант

Спедиинценсустедендант

Спедицентесустедендант

Спедицентасустедендант

Спедесустадант

Спедецентосустедендант

Спедецентисустедендант

Спедетранссустедендант

Спедеинценсустедендант

Спедецентесустедендант

Спедецентасустедендант

Специсустадант

Специцентосустедендант

Специцентисустедендант

Специтранссустедендант

Специинценсустедендант

Специцентесустедендант

Специцентасустедендант

Спецосустадант

Спецоцентосустедендант

Спецоцентисустедендант

Спецотранссустедендант

Спецоинценсустедендант

Спецоцентесустедендант

Спецоцентасустедендант

Суста
дант

Центосустадант

Центисустадант

Транссустадант

Инценсустадант

Центесустадант

Центасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустадендант

Спецацентисустадендант

Спецатранссустадендант

Спецаинценсустадендант

Спецацентесустадендант

Спецацентасустадендант

Спецесустадат

Спецецентосустадендант

Спецецентисустадендант

Спецетранссустадендант

Спецеинценсустадендант

Спецецентесустадендант

Спецецентасустадендант

Спедисустадат

Спедицентосустадендант

Спедицентисустадендант

Спедитранссустадендант

Спедиинценсустадендант

Спедицентесустадендант

Спедицентасустадендант

Спедесустадат

Спедецентосустадендант

Спедецентисустадендант

Спедетранссустадендант

Спедеинценсустадендант

Спедецентесустадендант

Спедецентасустадендант

Специсустадат

Специцентосустадендант

Специцентисустадендант

Специтранссустадендант

Специинценсустадендант

Специцентесустадендант

Специцентасустадендант

Спецосустадат

Спецоцентосустадендант

Спецоцентисустадендант

Спецотранссустадендант

Спецоинценсустадендант

Спецоцентесустадендант

Спецоцентасустадендант

Сустадат

Центосустадат

Центисустадат

Транссустадат

Инценсустадат

Центесустадат

Центасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Цендат

Центасустодендант

Центасустидендант

Центасубсдендант

Центасуперсдендант

Центасустедендант

Центасустадендант

Цендент
(цендант)

Центесустодендант

Центесустидендант

Центесубсдендант

Центесуперсдендант

Центесустедендант

Центесустадендант

Инцендент

Инценсустодендант

Инценсустидендант

Инценсубсдендант

Инценсуперсдендант

Инценсустедендант

Инценсустадендант

Трансцендент

Транссустодендант

Транссустидендант

Транссубсдендант

Транссуперсдендант

Транссустедендант

Транссустадендант

Центидент
(уницен
дент)

Центисустодендант

Центисустидендант

Центисубсдендант

Центисуперсдендант

Центисустедендант

Центисустадендант

Центодеид

Центосустодендант

Центосустидендант

Центосубсдендант

Центосуперсдендант

Центосустедендант

Центосустадендант

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецоцендат

Спецоцентасустодендант

Спецоцентасустидендант

Спецоцентасубсдендант

Спецоцентасуперсдендант

Спецоцентасустедендант

Спецоцентасустадендант

Спецоцендент

Спецоцентесустодендант

Спецоцентесустидендант

Спецоцентесубсдендант

Спецоцентесуперсдендант

Спецоцентесустедендант

Спецоцентесустадендант

Спецоинцендент

Спецоинценсустодендант

Спецоинценсустидендант

Спецоинценсубсдендант

Спецоинценсуперсдендант

Спецоинценсустедендант

Спецоинценсустадендант

Спецотрансцендент

Спецотранссустодендант

Спецотранссустидендант

Спецотранссубсдендант

Спецотранссуперсдендант

Спецотранссустедендант

Спецотранссустадендант

Спецоцентидент

Спецоцентисустодендант

Спецоцентисустидендант

Спецоцентисубсдендант

Спецоцентисуперсдендант

Спецоцентисустедендант

Спецоцентисустадендант

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодендант

Спецоцентосустидендант

Спецоцентосубсдендант

Спецоцентосуперсдендант

Спецоцентосустедендант

Спецоцентосустадендант

Спецодеид

Спецосустодеид

Спецосустадит

Спецосубсдант

Спецосуперсдант

Спецосустадант

Спецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Специцендат

Специцентасустодендант

Специцентасустидендант

Специцентасубсдендант

Специцентасуперсдендант

Специцентасустедендант

Специцентасустадендант

Специцендент

Специцентесустодендант

Специцентесустидендант

Специцентесубсдендант

Специцентесуперсдендант

Специцентесустедендант

Специцентесустадендант

Специинцендент

Специинценсустодендант

Специинценсустидендант

Специинценсубсдендант

Специинценсуперсдендант

Специинценсустедендант

Специинценсустадендант

Специтрансцендент

Специтранссустодендант

Специтранссустидендант

Специтранссубсдендант

Специтранссуперсдендант

Специтранссустедендант

Специтранссустадендант

Специцентидент

Специцентисустодендант

Специцентисустидендант

Специцентисубсдендант

Специцентисуперсдендант

Специцентисустедендант

Специцентисустадендант

Специцентодеид

Специцентосустодендант

Специцентосустидендант

Специцентосубсдендант

Специцентосуперсдендант

Специцентосустедендант

Специцентосустадендант

Специдит

Специсустодеид

Специсустадит

Специсубсдант

Специсуперсдант

Специсустадант

Специсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедецендат

Спедецентасустодендант

Спедецентасустидендант

Спедецентасубсдендант

Спедецентасуперсдендант

Спедецентасустедендант

Спедецентасустадендант

Спедецендент

Спедецентесустодендант

Спедецентесустидендант

Спедецентесубсдендант

Спедецентесуперсдендант

Спедецентесустедендант

Спедецентесустадендант

Спедеинцендент

Спедеинценсустодендант

Спедеинценсустидендант

Спедеинценсубсдендант

Спедеинценсуперсдендант

Спедеинценсустедендант

Спедеинценсустадендант

Спедетрансцендент

Спедетранссустодендант

Спедетранссустидендант

Спедетранссубсдендант

Спедетранссуперсдендант

Спедетранссустедендант

Спедетранссустадендант

Спедецентидент

Спедецентисустодендант

Спедецентисустидендант

Спедецентисубсдендант

Спедецентисуперсдендант

Спедецентисустедендант

Спедецентисустадендант

Спедецентодеид

Спедецентосустодендант

Спедецентосустидендант

Спедецентосубсдендант

Спедецентосуперсдендант

Спедецентосустедендант

Спедецентосустадендант

Специдент

Спедесустодеид

Спедесустадит

Спедесубсдант

Спедесуперсдант

Спедесустадант

Спедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедицендат

Спедицентасустодендант

Спедицентасустидендант

Спедицентасубсдендант

Спедицентасуперсдендант

Спедицентасустедендант

Спедицентасустадендант

Спедицендент

Спедицентесустодендант

Спедицентесустидендант

Спедицентесубсдендант

Спедицентесуперсдендант

Спедицентесустедендант

Спедицентесустадендант

Спедиинцендент

Спедиинценсустодендант

Спедиинценсустидендант

Спедиинценсубсдендант

Спедиинценсуперсдендант

Спедиинценсустедендант

Спедиинценсустадендант

Спедитрансцендент

Спедитранссустодендант

Спедитранссустидендант

Спедитранссубсдендант

Спедитранссуперсдендант

Спедитранссустедендант

Спедитранссустадендант

Спедицентидент

Спедицентисустодендант

Спедицентисустидендант

Спедицентисубсдендант

Спедицентисуперсдендант

Спедицентисустедендант

Спедицентисустадендант

Спедицентодеид

Спедицентосустодендант

Спедицентосустидендант

Спедицентосубсдендант

Спедицентосуперсдендант

Спедицентосустедендант

Спедицентосустадендант

Специдинт

Спедисустодеид

Спедисустадит

Спедисубсдант

Спедисуперсдант

Спедисустадант

Спедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецецендат

Спецецентасустодендант

Спецецентасустидендант

Спецецентасубсдендант

Спецецентасуперсдендант

Спецецентасустедендант

Спецецентасустадендант

Спецецендент

Спецецентесустодендант

Спецецентесустидендант

Спецецентесубсдендант

Спецецентесуперсдендант

Спецецентесустедендант

Спецецентесустадендант

Спецеинцендент

Спецеинценсустодендант

Спецеинценсустидендант

Спецеинценсубсдендант

Спецеинценсуперсдендант

Спецеинценсустедендант

Спецеинценсустадендант

Спецетрансцендент

Спецетранссустодендант

Спецетранссустидендант

Спецетранссубсдендант

Спецетранссуперсдендант

Спецетранссустедендант

Спецетранссустадендант

Спецецентидент

Спецецентисустодендант

Спецецентисустидендант

Спецецентисубсдендант

Спецецентисуперсдендант

Спецецентисустедендант

Спецецентисустадендант

Спецецентодеид

Спецецентосустодендант

Спецецентосустидендант

Спецецентосубсдендант

Спецецентосуперсдендант

Спецецентосустедендант

Спецецентосустадендант

Специдант

Спецесустодеид

Спецесустадит

Спецесубсдант

Спецесуперсдант

Спецесустадант

Спецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодендант

Спецацентасустидендант

Спецацентасубсдендант

Спецацентасуперсдендант

Спецацентасустедендант

Спецацентасустадендант

Спецацендент

Спецацентесустодендант

Спецацентесустидендант

Спецацентесубсдендант

Спецацентесуперсдендант

Спецацентесустедендант

Спецацентесустадендант

Спецаинцендент

Спецаинценсустодендант

Спецаинценсустидендант

Спецаинценсубсдендант

Спецаинценсуперсдендант

Спецаинценсустедендант

Спецаинценсустадендант

Спецатрансцендент

Спецатранссустодендант

Спецатранссустидендант

Спецатранссубсдендант

Спецатранссуперсдендант

Спецатранссустедендант

Спецатранссустадендант

Спецацентидент

Спецацентисустодендант

Спецацентисустидендант

Спецацентисубсдендант

Спецацентисуперсдендант

Спецацентисустедендант

Спецацентисустадендант

Спецацентодеид

Спецацентосустодендант

Спецацентосустидендант

Спецацентосубсдендант

Спецацентосуперсдендант

Спецацентосустедендант

Спецацентосустадендант

Специдат

Спецасустодеид

Спецасустадит

Спецасубсдант

Спецасуперсдант

Спецасустадант

Спецасустадат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VS-хипертиподеид, т.е. идеен икономически субтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустодеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустадит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
4. Икономически субтисубсдант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперсдант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустадант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубсдант и икономически субтисуперсдант.
7. Икономически субтисустадат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентодеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентидент (икономически субтиуницендент) (съкр.
– субтиценти) – единство на икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
4. Икономически субтитрансцендент (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцендент (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентдент (икономически субтицендант) (съкр. –
субтиценте) – общо понятие за икономически субтитрансцендент и икономически субтиинцендент.
7. Икономически субтицендат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецодеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецидит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
4. Икономически субтиспецидент (съкр. – субтиспеде).
5. Икономически субтиспецидинт (съкр. – субтиспеди).
6. Икономически субтиспецидант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиспецидент и икономически субтиспецидинт.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSML-BC/A) (вж.
фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни дукоалностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-VNSML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецасустодендант

Субтиспецасустидендант

Субтиспецасубсдендант

Субтиспецасуперсдендант

Субтиспецасустедендант

Субтиспецасустадендант

Субтиспецидант

Субтиспецесустодендант

Субтиспецесустидендант

Субтиспецесубсдендант

Субтиспецесуперсдендант

Субтиспецесустедендант

Субтиспецесустадендант

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодендант

Субтиспедисустидендант

Субтиспедисубсдендант

Субтиспедисуперсдендант

Субтиспедисустедендант

Субтиспедисустадендант

Субтиспецидент

Субтиспедесустодендант

Субтиспедесустидендант

Субтиспедесубсдендант

Субтиспедесуперсдендант

Субтиспедесустедендант

Субтиспедесустадендант

Субтиспецидит

Субтиспецисустодендант

Субтиспецисустидендант

Субтиспецисубсдендант

Субтиспецисуперсдендант

Субтиспецисустедендант

Субтиспецисустадендант

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодендант

Субтиспецосустидендант

Субтиспецосубсдендант

Субтиспецосуперсдендант

Субтиспецосустедендант

Субтиспецосустадендант

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустодендант

Субтиспецацентосустидендант

Субтиспецацентосубсдендант

Субтиспецацентосуперсдендант

Субтиспецацентосустедендант

Субтиспецацентосустадендант

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодендант

Субтиспецецентосустидендант

Субтиспецецентосубсдендант

Субтиспецецентосуперсдендант

Субтиспецецентосустедендант

Субтиспецецентосустадендант

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодендант

Субтиспедицентосустидендант

Субтиспедицентосубсдендант

Субтиспедицентосуперсдендант

Субтиспедицентосустедендант

Субтиспедицентосустадендант

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодендант

Субтиспедецентосустидендант

Субтиспедецентосубсдендант

Субтиспедецентосуперсдендант

Субтиспедецентосустедендант

Субтиспедецентосустадендант

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодендант

Субтиспецицентосустидендант

Субтиспецицентосубсдендант

Субтиспецицентосуперсдендант

Субтиспецицентосустедендант

Субтиспецицентосустадендант

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодендант

Субтиспецоцентосустидендант

Субтиспецоцентосубсдендант

Субтиспецоцентосуперсдендант

Субтиспецоцентосустедендант

Субтиспецоцентосустадендант

Субтиценто-

Субтицентосустодеид

Субтицентосустадит

Субтицентосубсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентосустадант

Субтицентосустадат

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентисустодендант

Субтиспецацентисустидендант

Субтиспецацентисубсдендант

Субтиспецацентисуперсдендант

Субтиспецацентисустедендант

Субтиспецацентисустадендант

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодендант

Субтиспецецентисустидендант

Субтиспецецентисубсдендант

Субтиспецецентисуперсдендант

Субтиспецецентисустедендант

Субтиспецецентисустадендант

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодендант

Субтиспедицентисустидендант

Субтиспедицентисубсдендант

Субтиспедицентисуперсдендант

Субтиспедицентисустедендант

Субтиспедицентисустадендант

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодендант

Субтиспедецентисустидендант

Субтиспедецентисубсдендант

Субтиспедецентисуперсдендант

Субтиспедецентисустедендант

Субтиспедецентисустадендант

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодендант

Субтиспецицентисустидендант

Субтиспецицентисубсдендант

Субтиспецицентисуперсдендант

Субтиспецицентисустедендант

Субтиспецицентисустадендант

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодендант

Субтиспецоцентисустидендант

Субтиспецоцентисубсдендант

Субтиспецоцентисуперсдендант

Субтиспецоцентисустедендант

Субтиспецоцентисустадендант

Субтицентидент

Субтицентисустодеид

Субтицентисустадит

Субтицентисубсдант

Субтицентисуперсдант

Субтицентисустадант

Субтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецатранссустодендант

Субтиспецатранссустидендант

Субтиспецатранссубсдендант

Субтиспецатранссуперсдендант

Субтиспецатранссустедендант

Субтиспецатранссустадендант

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодендант

Субтиспецетранссустидендит

Субтиспецетранссубсдендит

Субтиспецетранссуперсдендит

Субтиспецетранссустедендит

Субтиспецетранссустадендит

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодендант

Субтиспедитранссустидендант

Субтиспедитранссубсдендант

Субтиспедитранссуперсдендант

Субтиспедитранссустедендант

Субтиспедитранссустадендант

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодендант

Субтиспедетранссустидендант

Субтиспедетранссубсдендант

Субтиспедетранссуперсдендант

Субтиспедетранссустедендант

Субтиспедетранссустадендант

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодендант

Субтиспецитранссустидендант

Субтиспецитранссубсдендант

Субтиспецитранссуперсдендант

Субтиспецитранссустедендант

Субтиспецитранссустадендант

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодендант

Субтиспецотранссустидендант

Субтиспецотранссубсдендант

Субтиспецотранссуперсдендант

Субтиспецотранссустедендант

Субтиспецотранссустадендант

Субтитрансцендент

Субтитранссустодеид

Субтитранссустадит

Субтитранссубсдант

Субтитранссуперсдант

Субтитранссустадант

Субтитранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецаинценсустодендант

Субтиспецаинценсустидендант

Субтиспецаинценсубсдендант

Субтиспецаинценсуперсдендант

Субтиспецаинценсустедендант

Субтиспецаинценсустадендант

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодендант

Субтиспецеинценсустидендант

Субтиспецеинценсубсдендант

Субтиспецеинценсуперсдендант

Субтиспецеинценсустедендант

Субтиспецеинценсустадендант

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодендант

Субтиспедиинценсустидендант

Субтиспедиинценсубсдендант

Субтиспедиинценсуперсдендант

Субтиспедиинценсустедендант

Субтиспедиинценсустадендант

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодендант

Субтиспедеинценсустидендант

Субтиспедеинценсубсдендант

Субтиспедеинценсуперсдендант

Субтиспедеинценсустедендант

Субтиспедеинценсустадендант

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодендант

Субтиспециинценсустидендант

Субтиспециинценсубсдендант

Субтиспециинценсуперсдендант

Субтиспециинценсустедендант

Субтиспециинценсустадендант

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодендант

Субтиспецоинценсустидендант

Субтиспецоинценсубсдендант

Субтиспецоинценсуперсдендант

Субтиспецоинценсустедендант

Субтиспецоинценсустадендант

Субтиинцендент

Субтиинценсустодеид

Субтиинценсустадит

Субтиинценсубсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтиинценсустадант

Субтиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентесустодендант

Субтиспецацентесустидендант

Субтиспецацентесубсдендант

Субтиспецацентесуперсдендант

Субтиспецацентесустедендант

Субтиспецацентесустадендант

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодендант

Субтиспецецентесустидендант

Субтиспецецентесубсдендант

Субтиспецецентесуперсдендант

Субтиспецецентесустедендант

Субтиспецецентесустадендант

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодендант

Субтиспедицентесустидендант

Субтиспедицентесубсдендант

Субтиспедицентесуперсдендант

Субтиспедицентесустедендант

Субтиспедицентесустадендант

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодендант

Субтиспедецентесустидендант

Субтиспедецентесубсдендант

Субтиспедецентесуперсдендант

Субтиспедецентесустедендант

Субтиспедецентесустадендант

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодендант

Субтиспецицентесустидендант

Субтиспецицентесубсдендант

Субтиспецицентесуперсдендант

Субтиспецицентесустедендант

Субтиспецицентесустадендант

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодендант

Субтиспецоцентесустидендант

Субтиспецоцентесубсдендант

Субтиспецоцентесуперсдендант

Субтиспецоцентесустедендант

Субтиспецоцентесустадендант

Субтицендент

Субтицентесустодеид

Субтицентесустадит

Субтицентесубсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентесустадант

Субтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентасустодендант

Субтиспецацентасустидендант

Субтиспецацентасубсдендант

Субтиспецацентасуперсдендант

Субтиспецацентасустедендант

Субтиспецацентасустадендант

Субтиспецецендат

Субтиспецецентасустодендант

Субтиспецецентасустидендант

Субтиспецецентасубсдендант

Субтиспецецентасуперсдендант

Субтиспецецентасустедендант

Субтиспецецентасустадендант

Субтиспедицендат

Субтиспедицентасустодендант

Субтиспедицентасустидендант

Субтиспедицентасубсдендант

Субтиспедицентасуперсдендант

Субтиспедицентасустедендант

Субтиспедицентасустадендант

Субтиспедецендат

Субтиспедецентасустодендант

Субтиспедецентасустидендант

Субтиспедецентасубсдендант

Субтиспедецентасуперсдендант

Субтиспедецентасустедендант

Субтиспедецентасустадендант

Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодендант

Субтиспецицентасустидендант

Субтиспецицентасубсдендант

Субтиспецицентасуперсдендант

Субтиспецицентасустедендант

Субтиспецицентасустадендант

Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодендант

Субтиспецоцентасустидендант

Субтиспецоцентасубсдендант

Субтиспецоцентасуперсдендант

Субтиспецоцентасустедендант

Субтиспецоцентасустадендант

Субтицендат

Субтицентасустодеид

Субтицентасустадит

Субтицентасубсдант

Субтицентасуперсдант

Субтицентасустадант

Субтицентасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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660

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

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

141

661

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентодендант

Субтиспецацентидендант

Субтиспецатрансдендант

Субтиспецаинцендендант

Субтиспецацентедендант

Субтиспецацентадендант

Субтиспецидант

Субтиспецецентодендант

Субтиспецецентидендант

Субтиспецетрансдендант

Субтиспецеинцендендант

Субтиспецецентедендант

Субтиспецецентадендант

Субтиспецидинт

Субтиспедицентодендант

Субтиспедицентидендант

Субтиспедитрансдендант

Субтиспедиинцендендант

Субтиспедицентедендант

Субтиспедицентадендант

Субтиспецидент

Субтиспедецентодендант

Субтиспедецентидендант

Субтиспедетрансдендант

Субтиспедеинцендендант

Субтиспедецентедендант

Субтиспедецентадендант

Субтиспецидит

Субтиспецицентодендант

Субтиспецицентидендант

Субтиспецитрансдендант

Субтиспециинцендендант

Субтиспецицентедендант

Субтиспецицентадендант

Субтиспецодеид

Субтиспецоцентодендант

Субтиспецоцентидендант

Субтиспецотрансдендант

Субтиспецоинцендендант

Субтиспецоцентедендант

Субтиспецоцентодендат

VSХипертиподеид

Субтицентодеид

Субтицентидент

Субтитрансцендент

Субтиинцендент

Субтицендент

Субтицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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662

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустодендант

Субтиспецацентисустодендант

Субтиспецатранссустодендант

Субтиспецаинценсустодендант

Субтиспецацентесустодендант

Субтиспецацентасустодендант

Субтиспецесустодеид

Субтиспецецентосустодендант

Субтиспецецентисустодендант

Субтиспецетранссустодендант

Субтиспецеинценсустодендант

Субтиспецецентесустодендант

Субтиспецецентасустодендант

Субтиспедисустодеид

Субтиспедицентосустодендант

Субтиспедицентисустодендант

Субтиспедитранссустодендант

Субтиспедиинценсустодендант

Субтиспедицентесустодендант

Субтиспедицентасустодендант

Субтиспедесустодеид

Субтиспедецентосустодендант

Субтиспедецентисустодендант

Субтиспедетранссустодендант

Субтиспедеинценсустодендант

Субтиспедецентесустодендант

Субтиспедецентасустодендант

Субтиспецисустодеид

Субтиспецицентосустодендант

Субтиспецицентисустодендант

Субтиспецитранссустодендант

Субтиспециинценсустодендант

Субтиспецицентесустодендант

Субтиспецицентасустодендант

Субтиспецосустодеид

Субтиспецоцентосустодендант

Субтиспецоцентисустодендант

Субтиспецотранссустодендант

Субтиспецоинценсустодендант

Субтиспецоцентесустодендант

Субтиспецоцентасустодендант

Субтисустодеид

Субтицентосустодеид

Субтицентисустодеид

Субтитранссустодеид

Субтиинценсустодеид

Субтицентесустодеид

Субтицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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663

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустидендант

Субтиспецацентисустидендант

Субтиспецатранссустидендант

Субтиспецаинценсустидендант

Субтиспецацентесустидендант

Субтиспецацентасустидендант

Субтиспецесустадит

Субтиспецецентосустидендант

Субтиспецецентисустидендант

Субтиспецетранссустидендант

Субтиспецеинценсустидендант

Субтиспецецентесустидендант

Субтиспецецентасустидендант

Субтиспедисустадит

Субтиспедицентосустидендант

Субтиспедицентисустидендант

Субтиспедитранссустидендант

Субтиспедиинценсустидендант

Субтиспедицентесустидендант

Субтиспедицентасустидендант

Субтиспедесустадит

Субтиспедецентосустидендант

Субтиспедецентисустидендант

Субтиспедетранссустидендант

Субтиспедеинценсустидендант

Субтиспедецентесустидендант

Субтиспедецентасустидендант

Субтиспецисустадит

Субтиспецицентосустидендант

Субтиспецицентисустидендант

Субтиспецитранссустидендант

Субтиспециинценсустидендант

Субтиспецицентесустидендант

Субтиспецицентасустидендант

Субтиспецосустадит

Субтиспецоцентосустидендант

Субтиспецоцентисустидендант

Субтиспецотранссустидендант

Субтиспецоинценсустидендант

Субтиспецоцентесустидендант

Субтиспецоцентасустидендант

Субтисустадит

Субтицентосустадит

Субтицентисустадит

Субтитранссустадит

Субтиинценсустадит

Субтицентесустадит

Субтицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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664

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецаценто
субсдендант

Субтиспецацентисубсдендант

Субтиспецатранссубсдендант

Субтиспецаинценсубсдендант

Субтиспецацентесубсдендант

Субтиспецацентасубсдендант

Субтиспецесубсдант

Субтиспецецентосубсдендант

Субтиспецецентисубсдендант

Субтиспецетранссубсдендант

Субтиспецеинценсубсдендант

Субтиспецецентесубсдендант

Субтиспецецентасубсдендант

Субтиспедисубсдант

Субтиспедицентосубсдендант

Субтиспедицентисубсдендант

Субтиспедитранссубсдендант

Субтиспедиинценсубсдендант

Субтиспедицентесубсдендант

Субтиспедицентасубсдендант

Субтиспедесубсдант

Субтиспедецентосубсдендант

Субтиспедецентисубсдендант

Субтиспедетранссубсдендант

Субтиспедеинценсубсдендант

Субтиспедецентесубсдендант

Субтиспедецентасубсдендант

Субтиспецисубсдант

Субтиспецицентосубсдендант

Субтиспецицентисубсдендант

Субтиспецитранссубсдендант

Субтиспециинценсубсдендант

Субтиспецицентесубсдендант

Субтиспецицентасубсдендант

Субтиспецосубсдант

Субтиспецоцентосубсдендант

Субтиспецоцентисубсдендант

Субтиспецотранссубсдендант

Субтиспецоинценсубсдендант

Субтиспецоцентесубсдендант

Субтиспецоцентасубсдендант

Субтисубсдант

Субтицентосубсдант

Субтицентисубсдант

Субтитранссубсдант

Субтиинценсубсдант

Субтицентесубсдант

Субтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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665

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецаценто
суперсдендант

Субтиспецацентисуперсдендант

Субтиспецатранссуперсдендант

Субтиспецаинценсуперсдендант

Субтиспецацентесуперсдендант

Субтиспецацентасуперсдендант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецецентосуперсдендант

Субтиспецецентисуперсдендант

Субтиспецетранссуперсдендант

Субтиспецеинценсуперсдендант

Субтиспецецентесуперсдендант

Субтиспецецентасуперсдендант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедицентосуперсдендант

Субтиспедицентисуперсдендант

Субтиспедитранссуперсдендант

Субтиспедиинценсуперсдендант

Субтиспедицентесуперсдендант

Субтиспедицентасуперсдендант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедецентосуперсдендант

Субтиспедецентисуперсдендант

Субтиспедетранссуперсдендант

Субтиспедеинценсуперсдендант

Субтиспедецентесуперсдендант

Субтиспедецентасуперсдендант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецицентосуперсдендант

Субтиспецицентисуперсдендант

Субтиспецитранссуперсдендант

Субтиспециинценсуперсдендант

Субтиспецицентесуперсдендант

Субтиспецицентасуперсдендант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецоцентосуперсдендант

Субтиспецоцентисуперсдендант

Субтиспецотранссуперсдендант

Субтиспецоинценсуперсдендант

Субтиспецоцентесуперсдендант

Субтиспецоцентасуперсдендант

Субтисуперсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентисуперсдант

Субтитранссуперсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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666

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустедендант

Субтиспецацентисустедендант

Субтиспецатранссустедендант

Субтиспецаинценсустедендант

Субтиспецацентесустедендант

Субтиспецацентасустедендант

Субтиспецесустадант

Субтиспецецентосустедендант

Субтиспецецентисустедендант

Субтиспецетранссустедендант

Субтиспецеинценсустедендант

Субтиспецецентесустедендант

Субтиспецецентасустедендант

Субтиспедисустадант

Субтиспедицентосустедендант

Субтиспедицентисустедендант

Субтиспедитранссустедендант

Субтиспедиинценсустедендант

Субтиспедицентесустедендант

Субтиспедицентасустедендант

Субтиспедесустадант

Субтиспедецентосустедендант

Субтиспедецентисустедендант

Субтиспедетранссустедендант

Субтиспедеинценсустедендант

Субтиспедецентесустедендант

Субтиспедецентасустедендант

Субтиспецисустадант

Субтиспецицентосустедендант

Субтиспецицентисустедендант

Субтиспецитранссустедендант

Субтиспециинценсустедендант

Субтиспецицентесустедендант

Субтиспецицентасустедендант

Субтиспецосустадант

Субтиспецоцентосустедендант

Субтиспецоцентисустедендант

Субтиспецотранссустедендант

Субтиспецоинценсустедендант

Субтиспецоцентесустедендант

Субтиспецоцентасустедендант

Субтисустадант

Субтицентосустадант

Субтицентисустадант

Субтитранссустадант

Субтиинценсустадант

Субтицентесустадант

Субтицентасустадант

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустадендант

Субтиспецацентисустадендант

Субтиспецатранссустадендант

Субтиспецаинценсустадендант

Субтиспецацентесустадендант

Субтиспецацентасустадендант

Субтиспецесустадат

Субтиспецецентосустадендант

Субтиспецецентисустадендант

Субтиспецетранссустадендант

Субтиспецеинценсустадендант

Субтиспецецентесустадендант

Субтиспецецентасустадендант

Субтиспедисустадат

Субтиспедицентосустадендант

Субтиспедицентисустадендант

Субтиспедитранссустадендант

Субтиспедиинценсустадендант

Субтиспедицентесустадендант

Субтиспедицентасустадендант

Субтиспедесустадат

Субтиспедецентосустадендант

Субтиспедецентисустадендант

Субтиспедетранссустадендант

Субтиспедеинценсустадендант

Субтиспедецентесустадендант

Субтиспедецентасустадендант

Субтиспецисустадат

Субтиспецицентосустадендант

Субтиспецицентисустадендант

Субтиспецитранссустадендант

Субтиспециинценсустадендант

Субтиспецицентесустадендант

Субтиспецицентасустадендант

Субтиспецосустадат

Субтиспецоцентосустадендант

Субтиспецоцентисустадендант

Субтиспецотранссустадендант

Субтиспецоинценсустадендант

Субтиспецоцентесустадендант

Субтиспецоцентасустадендант

Субтисустадат

Субтицентосустадат

Субтицентисустадат

Субтитранссустадат

Субтиинценсустадат

Субтицентесустадат

Субтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти

149

669

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтицендат

Субтицентасустодендант

Субтицентасустидендант

Субтицентасубсдендант

Субтицентасуперсдендант

Субтицентасустедендант

Субтицентасустадендант

Субтицендент

Субтицентесустодендант

Субтицентесустидендант

Субтицентесубсдендант

Субтицентесуперсдендант

Субтицентесустедендант

Субтицентесустадендант

Субтиинцендент

Субтиинценсустодендант

Субтиинценсустидендант

Субтиинценсубсдендант

Субтиинценсуперсдендант

Субтиинценсустедендант

Субтиинценсустадендант

Субтитрансцендент

Субтитранссустодендант

Субтитранссустидендант

Субтитранссубсдендант

Субтитранссуперсдендант

Субтитранссустедендант

Субтитранссустадендант

Субтицентидент

Субтицентисустодендант

Субтицентисустидендант

Субтицентисубсдендант

Субтицентисуперсдендант

Субтицентисустедендант

Субтицентисустадендант

Субтицентодеид

Субтицентосустодендант

Субтицентосустидендант

Субтицентосубсдендант

Субтицентосуперсдендант

Субтицентосустедендант

Субтицентосустадендант

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоалностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтиспецоцентасустодендант

Субтиспецоцентасустидендант

Субтиспецоцентасубсдендант

Субтиспецоцентасуперсдендант

Субтиспецоцентасустедендант

Субтиспецоцентасустадендант

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодендант

Субтиспецоцентесустидендант

Субтиспецоцентесубсдендант

Субтиспецоцентесуперсдендант

Субтиспецоцентесустедендант

Субтиспецоцентесустадендант

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодендант

Субтиспецоинценсустидендант

Субтиспецоинценсубсдендант

Субтиспецоинценсуперсдендант

Субтиспецоинценсустедендант

Субтиспецоинценсустадендант

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодендант

Субтиспецотранссустидендант

Субтиспецотранссубсдендант

Субтиспецотранссуперсдендант

Субтиспецотранссустедендант

Субтиспецотранссустадендант

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодендант

Субтиспецоцентисустидендант

Субтиспецоцентисубсдендант

Субтиспецоцентисуперсдендант

Субтиспецоцентисустедендант

Субтиспецоцентисустадендант

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодендант

Субтиспецоцентосустидендант

Субтиспецоцентосубсдендант

Субтиспецоцентосуперсдендант

Субтиспецоцентосустедендант

Субтиспецоцентосустадендант

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодеид

Субтиспецосустадит

Субтиспецосубсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецосустадант

Субтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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671

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтиспецицентасустодендант

Субтиспецицентасустидендант

Субтиспецицентасубсдендант

Субтиспецицентасуперсдендант

Субтиспецицентасустедендант

Субтиспецицентасустадендант

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодендант

Субтиспецицентесустидендант

Субтиспецоцентесубсдендант

Субтиспецицентесуперсдендант

Субтиспецицентесустедендант

Субтиспецицентесустадендант

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодендант

Субтиспециинценсустидендант

Субтиспециинценсубсдендант

Субтиспециинценсуперсдендант

Субтиспециинценсустедендант

Субтиспециинценсустадендант

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодендант

Субтиспецитранссустидендант

Субтиспецитранссубсдендант

Субтиспецитранссуперсдендант

Субтиспецитранссустедендант

Субтиспецитранссустадендант

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодендант

Субтиспецицентисустидендант

Субтиспецицентисубсдендант

Субтиспецицентисуперсдендант

Субтиспецицентисустедендант

Субтиспецицентисустадендант

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодендант

Субтиспецицентосустидендант

Субтиспецицентосубсдендант

Субтиспецицентосуперсдендант

Субтиспецицентосустедендант

Субтиспецицентосустадендант

Субтиспецидит

Субтиспецисустодеид

Субтиспецисустадит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецисустадант

Субтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтиспедецентасустодендант

Субтиспедецентасустидендант

Субтиспедецентасубсдендант

Субтиспедецентасуперсдендант

Субтиспедецентасустедендант

Субтиспедецентасустадендант

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодендант

Субтиспедецентесустидендант

Субтиспедецентесубсдендант

Субтиспедецентесуперсдендант

Субтиспедецентесустедендант

Субтиспедецентесустадендант

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодендант

Субтиспедеинценсустидендант

Субтиспедеинценсубсдендант

Субтиспедеинценсуперсдендант

Субтиспедеинценсустедендант

Субтиспедеинценсустадендант

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодендант

Субтиспедетранссустидендант

Субтиспедетранссубсдендант

Субтиспедетранссуперсдендант

Субтиспедетранссустедендант

Субтиспедетранссустадендант

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодендант

Субтиспедецентисустидендант

Субтиспедецентисубсдендант

Субтиспедецентисуперсдендант

Субтиспедецентисустедендант

Субтиспедецентисустадендант

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодендант

Субтиспедецентосустидендант

Субтиспедецентосубсдендант

Субтиспедецентосуперсдендант

Субтиспедецентосустедендант

Субтиспедецентосустадендант

Субтиспецидент

Субтиспедесустодеид

Субтиспедесустадит

Субтиспедесубсдант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедесустадант

Субтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтиспедицентасустодендант

Субтиспедицентасустидендант

Субтиспедицентасубсдендант

Субтиспедицентасуперсдендант

Субтиспедицентасустедендант

Субтиспедицентасустадендант

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодендант

Субтиспедицентесустидендант

Субтиспедицентесубсдендант

Субтиспедицентесуперсдендант

Субтиспедицентесустедендант

Субтиспедицентесустадендант

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодендант

Субтиспедиинценсустидендант

Субтиспедиинценсубсдендант

Субтиспедиинценсуперсдендант

Субтиспедиинценсустедендант

Субтиспедиинценсустадендант

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодендант

Субтиспедитранссустидендант

Субтиспедитранссубсдендант

Субтиспедитранссуперсдендант

Субтиспедитранссустедендант

Субтиспедитранссустадендант

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодендант

Субтиспедицентисустидендант

Субтиспедицентисубсдендант

Субтиспедицентисуперсдендант

Субтиспедицентисустедендант

Субтиспедицентисустадендант

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодендант

Субтиспедицентосустидендант

Субтиспедицентосубсдендант

Субтиспедицентосуперсдендант

Субтиспедицентосустедендант

Субтиспедицентосустадендант

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодеид

Субтиспедисустадит

Субтиспедисубсдант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедисустадант

Субтиспедисустадат

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

154

674

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтиспецецентасустодендант

Субтиспецецентасустидендант

Субтиспецецентасубсдендант

Субтиспецецентасуперсдендант

Субтиспецецентасустедендант

Субтиспецецентасустадендант

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодендант

Субтиспецецентесустидендант

Субтиспецецентесубсдендант

Субтиспецецентесуперсдендант

Субтиспецецентесустедендант

Субтиспецецентесустадендант

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодендант

Субтиспецеинценсустидендант

Субтиспецеинценсубсдендант

Субтиспецеинценсуперсдендант

Субтиспецеинценсустедендант

Субтиспецеинценсустадендант

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодендант

Субтиспецетранссустидендант

Субтиспецетранссубсдендант

Субтиспецетранссуперсдендант

Субтиспецетранссустедендант

Субтиспецетранссустадендант

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодендант

Субтиспецецентисустидендант

Субтиспецецентисубсдендант

Субтиспецецентисуперсдендант

Субтиспецецентисустедендант

Субтиспецецентисустадендант

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодендант

Субтиспецецентосустидендант

Субтиспецецентосубсдендант

Субтиспецецентосуперсдендант

Субтиспецецентосустедендант

Субтиспецецентосустадендант

Субтиспецидант

Субтиспецесустодеид

Субтиспецесустадит

Субтиспецесубсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецесустадант

Субтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни дукоалностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентасустодендант

Субтиспецацентасустидендант

Субтиспецацентасубсдендант

Субтиспецацентасуперсдендант

Субтиспецацентасустедендант

Субтиспецацентасустадендант

Субтиспецацендент

Субтиспецацентесустодендант

Субтиспецацентесустидендант

Субтиспецацентесубсдендант

Субтиспецацентесуперсдендант

Субтиспецацентесустедендант

Субтиспецацентесустадендант

Субтиспецаинцендент

Субтиспецаинценсустодендант

Субтиспецаинценсустидендант

Субтиспецаинценсубсдендант

Субтиспецаинценсуперсдендант

Субтиспецаинценсустедендант

Субтиспецаинценсустадендант

Субтиспецатрансцендент

Субтиспецатранссустодендант

Субтиспецатранссустидендант

Субтиспецатранссубсдендант

Субтиспецатранссуперсдендант

Субтиспецатранссустедендант

Субтиспецатранссустадендант

Субтиспецацентидент

Субтиспецацентисустодендант

Субтиспецацентисустидендант

Субтиспецацентисубсдендант

Субтиспецацентисуперсдендант

Субтиспецацентисустедендант

Субтиспецацентисустадендант

Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентосустодендант

Субтиспецацентосустидендант

Субтиспецацентосубсдендант

Субтиспецацентосуперсдендант

Субтиспецацентосустедендант

Субтиспецацентосустадендант

Субтиспецидат

Субтиспецасустодеид

Субтиспецасустадит

Субтиспецасубсдант

Субтиспецасуперсдант

Субтиспецасустадант

Субтиспецасустадат

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducoalitic conceptual derelevant typical economic tenobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни концептуални
дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNQML. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZQ-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обси-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустоид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
4. Икономическа обсисубстанция (съкр. – обсисубс).
5. Икономическа обсисуперстанта (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за икономическа обсисубстанция и икономическа обсисуперстанта.
7. Икономически обсисустат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсидиспоид (съкр. – обсидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсидиспозит (съкр. – обсидиспи) – единство на икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление (икономическия обсифеномен).
4. Икономическа обсисъщност (съкр. – обсиес).
5. Икономическо обсиявление (съкр. – обсифено) (икономически обсифеномен).
6. Икономически обсидиспозант (съкр. – обсидиспе) – общо понятие за
икономическа обсисъщност и икономическо обсиявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически обсидиспозат (съкр. – обсидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецоид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецифит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
4. Икономическо обсисъдържание (съкр. – обсико).
5. Икономическа обсиформа (съкр. – обсифо).
6. Икономически обсиспецифант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономическо обсисъдържание и икономическа обсиформа.
7. Икономически обсиспецифат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQML-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс
DT-ZNQML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-ZNQML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецасустодант

Обсиспецасустидант

Обсиспецасубсдант

Обсиспецасуперсдант

Обсиспецасустедант

Обсиспецасустадант
≡ обсисустрат

Обсиспецифант

Обсиспецесустодант

Обсиспецесустидант

Обсиспецесубсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецесустедант
≡ обсисустрант

Обсиспецесустадант

Обсиформа

Обсифосустодант

Обсифосустидант

Обсифосубсдант

Обсифосуперсдант ≡
обсисуперстрат

Обсифосустедант

Обсифосустадант

Обсисубтисъдържание

Обсикосустодант

Обсикосустидант

Обсикосубсдант ≡
обсисубстрат

Обсикосуперсдант

Обсикосустедант

Обсикосустадант

Обсиспецифит

Обсиспецисустодант

Обсиспецисустидант
≡ обсисустрит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецисустедант

Обсиспецисустадант

Обсиспецоид

Обсиспецосуст
одант ≡
обсисустроид

Обсиспецосустидант

Обсиспецосубсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецосустедант

Обсиспецосустадант

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецади
споид

Обсиспецадиспосустодант

Обсиспецадиспосустидант

Обсиспецадиспосубсдант

Обсиспецадиспосуперсдант

Обсиспецадиспосустедант

Обсиспецадиспосустадант

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустодант

Обсиспецедиспосустидант

Обсиспецедиспосубсдант

Обсиспецедиспосуперсдант

Обсиспецедиспосустедант

Обсиспецедиспосустадант

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустодант

Обсифодиспосустидант

Обсифодиспосубсдант

Обсифодиспосуперсдант

Обсифодиспосустедант

Обсифодиспосустадант

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустодант

Обсикодиспосустидант

Обсикодиспосубсдант

Обсикодиспосуперсдант

Обсикодиспосустедант

Обсикодиспосустадант

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустодант

Обсиспецидиспосустидант

Обсиспецидиспосубсдант

Обсиспецидиспосуперсдант

Обсиспецидиспосустедант

Обсиспецидиспосустадант

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустодант ≡
обсиреалитоид

Обсиспецодиспосустидант

Обсиспецодиспосубсдант

Обсиспецодиспосуперсдант

Обсиспецодиспосустедант

Обсиспецодиспосустадант

Обсидиспоид

Обсидиспосустоид

Обсидиспосустит

Обсидиспосубстанция

Обсидиспосуперстанта

Обсидиспосустант

Обсидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадисписустодант

Обсиспецадисписустидант

Обсиспецадисписубсдант

Обсиспецадисписуперсдант

Обсиспецадисписустедант

Обсиспецадисписустадант

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустодант

Обсиспецедисписустидант

Обсиспецедисписубсдант

Обсиспецедисписуперсдант

Обсиспецедисписустедант

Обсиспецедисписустадант

Обсифодиспозит

Обсифодисписустодант

Обсифодисписустидант

Обсифодисписубсдант

Обсифодисписуперсдант

Обсифодисписустедант

Обсифодисписустадант

Обсикодиспозит

Обсикодисписустодант

Обсикодисписустидант

Обсикодисписубсдант

Обсикодисписуперсдант

Обсикодисписустедант

Обсикодисписустадант

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустодант

Обсиспецидисписустидант
≡ обсиреалитит

Обсиспецидисписубсдант

Обсиспецидисписуперсдант

Обсиспецидисписустедант

Обсиспецидисписустадант

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустодант

Обсиспецодисписустидант

Обсиспецодисписубсдант

Обсиспецодисписуперсдант

Обсиспецодисписустедант

Обсиспецодисписустадант

Обсидиспозит

Обсидисписустоид

Обсидисписустит

Обсидисписубстанция

Обсидисписуперстанта

Обсидисписустант

Обсидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаессустодант

Обсиспецаессустидант

Обсиспецаессубсдант

Обсиспецаессуперсдант

Обсиспецаессустедант

Обсиспецаессустадант

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустодант

Обсиспецеессустидант

Обсиспецеессубсдант

Обсиспецеессуперсдант

Обсиспецеессустедант

Обсиспецеессустадант

Обсифосъщност

Обсифоессустодант

Обсифоессустидант

Обсифоессубсдант

Обсифоессуперсдант

Обсифоессустедант

Обсифоессустадант

Обсикоессустодант

Обсикоессустидант

Обсикоессубсдант ≡
обсиестество

Обсикоессуперсдант

Обсикоессустедант

Обсикоессустадант

Обсиспецисъщност

Обтиспециессустодант

Обсиспециессустидант

Обсиспециессубсдант

Обсиспециессуперсдант

Обсиспециессустедант

Обсиспециессустадант

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустодант

Обсиспецоессустидант

Обсиспецоессубсдант

Обсиспецоессуперсдант

Обсиспецоессустедант

Обсиспецоессустадант

Обсисъщност

Обсиессустоид

Обсиессустит

Обсиессубстанция

Обсиессуперстанта

Обсиессустант

Обсиессустат

Обсикосъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецафеносустодант

Обсиспецафеносустидант

Обсиспецафеносубсдант

Обсиспецафеносуперсдант

Обсиспецафеносустедант

Обсиспецафеносустадант

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустодант

Обсиспецефеносустидант

Обсиспецефеносубсдант

Обсиспецефеносуперсдант

Обсиспецефеносустедант

Обсиспецефеносустадант

Обсифофеномен

Обсифофеносустодант

Обсифофеносустидант

Обсифофеносубсдант

Обсифофеносуперсдант ≡
обсидаденост

Обсифофеносустедант

Обсифофеносустадант

Обсикофеномен

Обсикофеносустодант

Обсикофеносустидант

Обсикофеносубсдант

Обсикофеносуперсдант

Обсикофеносустедант

Обсикофеносустадант

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустодант

Обсиспецифеносустидант

Обсиспецифеносубсдант

Обсиспецифеносуперсдант

Обсиспецифеносустедант

Обсиспецифеносустадант

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустодант

Обсиспецофеносустидант

Обсиспецофеносубсдант

Обсиспецофеносуперсдант

Обсиспецофеносустедант

Обсиспецофеносустадант

Обсифеномен

Обсифеносустоид

Обсифеносустит

Обсифеносубстанция

Обсифеносуперстанта

Обсифеносустант

Обсифеносустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспесустодант

Обсиспецадиспесустидант

Обсиспецадиспесубсдант

Обсиспецадиспесуперсдант

Обсиспецадиспесустедант

Обсиспецадиспесустадант

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспесустодант

Обсиспецедиспесустидант

Обсиспецедиспесубсдант

Обсиспецедиспесуперсдант

Обсиспецедиспесустедант
≡ обсиреалитант

Обсиспецедиспесустадант

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодант

Обтифодиспесустидант

Обтифодиспесубсдант

Обтифодиспесуперсдант

Обтифодиспесустедант

Обтифодиспесустадант

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустодант

Обсикодиспесустидант

Обсикодиспесубсдант

Обсикодиспесуперсдант

Обсикодиспесустедант

Обсикодиспесустадант

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустодант

Обсиспецидиспесустидант

Обсиспецидиспесубсдант

Обсиспецидиспесуперсдант

Обсиспецидиспесустедант

Обсиспецидиспесустадант

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустодант

Обсиспецодиспесустидант

Обсиспецодиспесубсдант

Обсиспецодиспесуперсдант

Обсиспецодиспесустедант

Обсиспецодиспесустадант

Обсидиспозант

Обсидиспесустоид

Обсидиспесустит

Обсидиспесубстанция

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспесустант

Обсидиспесустат

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

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспасустодант

Обсиспецадиспасустидант

Обсиспецадиспасубсдант

Обсиспецадиспасуперсдант

Обсиспецадиспасустедант

Обсиспецадиспасустадант
≡ обсиреалитат

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспасустодант

Обсиспецедиспасустидант

Обсиспецедиспасубсдант

Обсиспецедиспасуперсдант

Обсиспецедиспасустедант

Обсиспецедиспасустадант

Обсифодиспозат

Обсифодиспасустодант

Обсифодиспасустидант

Обсифодиспасубсдант

Обсифодиспасуперсдант

Обсифодиспасустедант

Обсифодиспасустадант

Обсикодиспозат

Обсикодиспасустодант

Обсикодиспасустидант

Обсикодиспасубсдант

Обсикодиспасуперсдант

Обсикодиспасустедант

Обсикодиспасустадант

Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустодант

Обсиспецидиспасустидант

Обсиспецидиспасубсдант

Обсиспецидиспасуперсдант

Обсиспецидиспасустедант

Обсиспецидиспасустадант

Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустодант

Обсиспецодиспасустидант

Обсиспецодиспасубсдант

Обсиспецодиспасуперсдант

Обсиспецодиспасустедант

Обсиспецодиспасустадант

Обсидиспозат

Обсидиспасустоид

Обсидиспасустит

Обсидиспасубстанция

Обсидиспасуперстанта

Обсидиспасустант

Обсидиспасустат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

DT-ZNQML-BC/A-6
DT-ZNQML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадисподант

Обсиспецадиспидант

Обсиспецаесдант

Обсиспецафенодант

Обсиспецадиспедант

Обсиспецадиспадант
≡ обсиесфеноформат

Обсиспецифант

Обсиспецедисподант

Обсиспецедиспидант

Обсиспецеесдант

Обсиспецефенодант

Обсиспецедиспедант
≡ обсиесфеноформант

Обсиспецедиспадант

Обсиформа

Обсифодисподант

Обсифодиспидант

Обсифоесдант

Обсифофенодант
≡ обсипроявление

Обсифодиспедант

Обсифодиспадант

Обсисъдържание

Обсикодисподант

Обсикодиспидант

Обсикоесдант ≡
обсисъщина

Обсикофенодант

Обсикодиспедант

Обсикодиспадант

Обсиспецифит

Обсиспецидисподант

Обсиспецидиспидант
≡ обсиесфеноформит

Обсиспециесдант

Обсиспецифенодант

Обсиспецидиспедант

Обсиспецидиспадант

Обсиспецоид

Обсиспецодисподант ≡
обсиесфеноформатоид

Обсиспецодиспидант

Обсиспецоесдант

Обсиспецофенодант

Обсиспецодиспедант

Обсиспецодиспадант

ZQХипертипоид

Обсидиспоид

Обсидиспозит

Обсисъщност

Обсифеномен

Обсидиспозант

Обсидиспозат

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

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспосустодант

Обсиспецадисписустодант

Обсиспецаессустодант

Обсиспецафеносустодант

Обсиспецадиспесустодант

Обсиспецадиспасустодант

Обсиспецесустоид

Обсиспецедиспосустодант

Обсиспецедисписустодант

Обсиспецеессустодант

Обсиспецефеносустодант

Обсиспецедиспесустодант

Обсиспецедиспасустодант

Обсифосустоид

Обсифодиспосустодант

Обсифодисписустодант

Обсифоессустодант

Обсифофеносустодант

Обсифодиспесустодант

Обсифодиспасустодант

Обсикосустоид

Обсикодиспосустодант

Обсикодисписустодант

Обсикоессустодант

Обсикофеносустодант

Обсикодиспесустодант

Обсикодиспасустодант

Обсиспецисустоид

Обсиспецидиспосустодант

Обсиспецидисписустодант

Обсиспециессустодант

Обсиспецифеносустодант

Обсиспецидиспесустодант

Обсиспецидиспасустодант

Обсиспецодиспосустодант
≡ обсиреалитоид

Обсиспецодисписустодант

Обсиспецоессустодант

Обсиспецофеносустодант

Обсиспецодиспесустодант

Обсиспецодиспасустодант

Обсидиспосустоид

Обсидисписустоид

Обсиессустоид

Обсифеносустоид

Обсидиспесустоид

Обсидиспасустоид

Обсиспецосустоид

Обсисустоид

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

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспосустидант

Обсиспецадисписуститдант

Обсиспецаессустидант

Обсиспецафеносустидант

Обсиспецадиспесустидант

Обсиспецадиспасустидант

Обсиспецесустит

Обсиспецедиспосустидант

Обсиспецедисписустидант

Обсиспецеессустидант

Обсиспецефеносустидант

Обсиспецедиспесустидант

Обсиспецедиспасустидант

Обсифосустит

Обсифодиспосустидант

Обсифодисписустидант

Обсифоессустидант

Обсифофеносустидант

Обсифодиспесустидант

Обсифодиспасустидант

Обсикосустит

Обсикодиспосустидант

Обсикодисписустидант

Обсикоессустидант

Обсикофеносустидант

Обсикодиспесустидант

Обсикодиспасустидант

Обсиспецисустит

Обсиспецидиспосустидант

Обсиспецидисписустидант
≡ обсиреалитит

Обсиспециессустидант

Обсиспецифеносустидант

Обсиспецидиспесустидант

Обсиспецидиспасустидант

Обсиспецосустит

Обсиспецодиспосустидант

Обсиспецодисписустидант

Обсиспецоессустидант

Обсиспецофеносустидант

Обсиспецодиспесустидант

Обсиспецодиспасустидант

Обсисустит

Обсидиспосустит

Обсидисписустит

Обсиессустит

Обсифеносустит

Обсидиспесустит

Обсидиспасустит

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

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспосубсдант

Обсиспецадисписубсдант

Обсиспецаессубсдант

Обсиспецафеносубсдант

Обсиспецадиспесубсдант

Обсиспецадиспасубсдант

Обсиспецесубстанция

Обсиспецедиспосубсдант

Обсиспецедисписубсдант

Обсиспецеессубсдант

Обсиспецефеносубсдант

Обсиспецедиспесубсдант

Обсиспецедиспасубсдант

Обсифосубстанция

Обсифодиспосубсдант

Обсифодисписубсдант

Обсифоессубсдант

Обсифофеносубсдант

Обсифодиспесубсдант

Обсифодиспасубсдант

Обсикосубстанция

Обсикодиспосубсдант

Обсикодисписубсдант

Обсикоессубсдант ≡
обсиестество

Обсикофеносубсдант

Обсикодиспесубсдант

Обсикодиспасубсдант

Обсиспецисубстанция

Обсиспецидиспосубсдант

Обсиспецидисписубсдант

Обсиспециессубсдант

Обсиспецифеносубсдант

Обсиспецидиспесубсдант

Обсиспецидиспасубсдант

Обсиспецосубстанция

Обсиспецодиспосубсдант

Обсиспецодисписубсдант

Обсиспецоессубсдант

Обсиспецофеносубсдант

Обсиспецодиспесубсдант

Обсиспецодиспасубсдант

Обсисубстанция

Обсидиспосубстанция

Обсидисписубстанция

Обсиессубстанция

Обсифеносубстанция

Обсидиспесубстанция

Обсидиспасубстанция

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспосуперсдант

Обсиспецадисписуперсдант

Обсиспецаессуперсдант

Обсиспецафеносуперсдант

Обсиспецадиспесуперсдант

Обсиспецадиспасуперсдант

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецедиспосуперсдант

Обсиспецедисписуперсдант

Обсиспецеессуперсдант

Обсиспецефеносуперсдант

Обсиспецедиспесуперсдант

Обсиспецедиспасуперсдант

Обсифосуперстанта

Обсифодиспосуперсдант

Обсифодисписуперсдант

Обсифоессуперсдант

Обтифофеносуперсдант ≡
обсидаденост

Обсифодиспесуперсдант

Обсифодиспасуперсдант

Обсикосуперстанта

Обсикодиспосуперсдант

Обсикодисписуперсдант

Обсикоессуперсдант

Обсикофеносуперсдант

Обсикодиспесуперсдант

Обсикодиспасуперсдант

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецидиспосуперсдант

Обсиспецидисписуперсдант

Обсиспециессуперсдант

Обсиспецифеносуперсдант

Обсиспецидиспесуперсдант

Обсиспецидиспасуперсдант

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецодиспосуперсдант

Обсиспецодисписуперсдант

Обсиспецоессуперсдант

Обсиспецофеносуперсдант

Обсиспецодиспесуперсдант

Обсиспецодиспасуперсдант

Обсисуперстанта

Обсидиспосуперстанта

Обсидисписуперстанта

Обсиессуперстанта

Обсифеносуперстанта

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспосустедант

Обсиспецадисписустедант

Обсиспецаессустедант

Обсиспецафеносустедант

Обсиспецадиспесустедант

Обсиспецадиспасустедант

Обсиспецесустант

Обсиспецедиспосустедант

Обсиспецедисписустедант

Обсиспецеессустедант

Обсиспецефеносустедант

Обсиспецедиспесустедант
≡ обсиреалитант

Обсифосустант

Обсифодиспосустедант

Обсифодисписустедант

Обсифоессустедант

Обсифофеносустедант

Обсифодиспесустедант

Обсифодиспасустедант

Обсикосустант

Обсикодиспосустедант

Обсикодисписустедант

Обсикоессустедант

Обсикофеносустедант

Обсикодиспесустедант

Обсикодиспасустедант

Обсиспецисустант

Обсиспецидиспосустедант

Обсиспецидисписустедант

Обсиспециессустедант

Обсиспецифеносустедант

Обсиспецидиспесустедант

Обсиспецидиспасустедант

Обсиспецосустант

Обсиспецодиспосустедант

Обсиспецодисписустедант

Обсиспецоессустедант

Обсиспецофеносустедант

Обсиспецодиспесустедант

Обсиспецодиспасустедант

Обсисустант

Обсидиспосустант

Обсидисписустант

Обсиессустан

Обсифеносустант

Обсидиспесустант

Обсидиспасустант

Обсиспецедиспасустедант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспосустадант

Обсиспецадисписустадант

Обсиспецаессустадант

Обсиспецафеносустадант

Обсиспецадиспесустадант

Обсиспецадиспасустадант
≡ обсиреалитат

Обсиспецесустат

Обсиспецедиспосустадант

Обсиспецедисписустадант

Обсисубтиспецеессуста-

Обсиспецефеносустадант

Обсиспецедиспесустадант

Обсиспецедиспасустадант

Обсифосустат

Обсифодиспосустадант

Обсифодисписустадант

Обсифоессустадант

Обсифофеносустадант

Обсифодиспесустадант

Обсифодиспасустадант

Обсикосустат

Обсикодиспосустадант

Обсикодисписустадант

Обсикоессустадант

Обсикофеносустадант

Обсикодиспесустадант

Обсикодиспасустадант

Обсиспецисустат

Обсиспецидиспосустадант

Обсиспецидисписустадант

Обсиспециессустадант

Обсиспецифеносустадант

Обсиспецидиспесустадант

Обсиспецидиспасустадант

Обсиспецосустат

Обсиспецодиспосустадант

Обсиспецодисписустадант

Обсиспецоессустадант

Обсиспецофеносустадант

Обсиспецодиспесустадант

Обсиспецодиспасустадант

Обсисустат

Обсидиспосустат

Обсидисписустат

Обсиессустат

Обсифеносустат

Обсидиспесустат

Обсидиспасустат

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

Камен Миркович

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

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

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

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обсидиспасустодант

Обсидиспасустидант

Обсидиспасубсдант

Обсидиспасуперсдант

Обсидиспасустедант

Обсидиспасустадант
≡ обсисусенсат

Обсидиспозант

Обсидиспесустодант

Обсидиспесустидант

Обсидиспесубсдант

Обсидиспесуперсдант

Обсидиспесустедант
≡ обсисусенсант

Обсидиспесустадант

Обсифеномен

Обсифеносустодант

Обсифеносустидант

Обсифеносубсдант

Обсифеносуперсдант ≡
обсисупсенс

Обсифеносустедант

Обсифеносустадант

Обсисъщност

Обсиессустодант

Обсиессустидант

Обсиессубсдант ≡
обсисмисъл

Обсиессуперсдант

Обсиессустедант

Обсиессустадант

Обсидиспозит

Обсидисписустодант

Обсидисписустидант
≡ обсисусенсит

Обсидисписубсдант

Обсидисписуперсдант

Обсидисписустедант

Обсидисписустадант

Обсидиспоид

Обсидиспосустодант
≡ обсисусенсоид

Обсидиспосустидант

Обсидиспосубсдант

Обсидиспосуперсдант

Обсидиспосустедант

Обсидиспосустадант

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустодант

Обсиспецодиспасустидант

Обсиспецодиспасубсдант

Обсиспецодиспасуперсдант

Обсиспецодиспасустедант

Обсиспецодиспасустадант

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустодант

Обсиспецодиспесустидант

Обсиспецодиспесубсдант

Обсиспецодиспесуперсдант

Обсиспецодиспесустедант

Обсиспецодиспесустадант

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустодант

Обсиспецофеносустидант

Обсиспецофеносубсдант

Обсиспецофеносуперсдант

Обсиспецофеносустедант

Обсиспецофеносустадант

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустадант

Обсиспецоессустидант

Обсиспецоессубсдант

Обсиспецоессуперсдант

Обсиспецоессустедант

Обсиспецоессустадант

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустодант

Обсиспецодисписустидант

Обсиспецодисписубсдант

Обсиспецодисписуперсдант

Обсиспецодисписустедант

Обсиспецодисписустадант

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустодант
≡ обсиреалитоид

Обсиспецодиспосустидант

Обсиспецодиспосубсдант

Обсиспецодиспосуперсдант

Обсиспецодиспосустедант

Обсиспецодиспосустадант

Обсиспецоид

Обсиспецосустоид

Обсиспецосустит

Обсиспецосубстанция

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецосустант

Обсиспецосустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустодант

Обсиспецидиспасустидант

Обсиспецидиспасубсдант

Обсиспецидиспасуперсдант

Обсиспецидиспасустедант

Обсиспецидиспасустадант

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустодант

Обсиспецидиспесустидант

Обсиспецидиспесубсдант

Обсиспецидиспесуперсдант

Обсиспецидиспесустедант

Обсиспецидиспесустадант

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустодант

Обсиспецифеносустидант

Обсиспецифеносубсдант

Обсиспецифеносуперсдант

Обсиспецифеносустедант

Обсиспецифеносустадант

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустодант

Обсиспециессустидант

Обсиспециессубсдант

Обсиспециессуперсдант

Обсиспециессустедант

Обсиспециессустадант

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустодант

Обсиспецидисписустидант
≡ обсиреалитит

Обсиспецидисписубсдант

Обсиспецидисписуперсдант

Обсиспецидисписустедант

Обсиспецидисписустадант

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустодант

Обсиспецидиспосустидант

Обсиспецидиспосубсдант

Обсиспецидиспосуперсдант

Обсиспецидиспосустедант

Обсиспецидиспосустадант

Обсиспецифит

Обсиспецисустоид

Обсиспецисустит

Обсиспецисубстанция

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецисустант

Обсиспецису
стат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обсикодиспасустодант

Обсикодиспасустидант

Обсикодиспасубсдант

Обсикодиспасуперсдант

Обсикодиспасустедант

Обсикодиспасустадант

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустодант

Обсикодиспесустидант

Обсикодиспесубсдант

Обсикодиспесуперсдант

Обсикодиспесустедант

Обсикодиспесустадант

Обсикофеномен

Обсикофеносустодант

Обсикофеносустидант

Обсикофеносубсдант

Обсикофеносуперсдант

Обсикофеносустедант

Обсикофеносустадант

Обсикосъщност

Обсикоессустодант

Обсикоессустидант

Обсикоессубсдант ≡
обсиестество

Обсикоессуперсдант

Обсикоессустедант

Обсикоессустадант

Обсикодиспозит

Обсикодисписустодант

Обсикодисписустидант

Обсикодисписубсдант

Обсикодисписуперсдант

Обсикодисписустедант

Обсикодисписустадант

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустодант

Обсикодиспосустидант

Обсикодиспосубсдант

Обсикодиспосуперсдант

Обсикодиспосустедант

Обсикодиспосустадант

Обсисъдържание

Обсикосустоид

Обсикосустит

Обсикосубстанция

Обсикосуперстанта

Обсикосустант

Обсикосустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифодиспозат

Обсифодиспасустодант

Обсифодиспасустидант

Обсифодиспасубсдант

Обсифодиспасуперсдант

Обсифодиспасустедант

Обсифодиспасустадант

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустодант

Обсифодиспесустидант

Обсифодиспесубсдант

Обсифодиспесуперсдант

Обсифодиспесустедант

Обсифодиспесустадант

Обсифофеномен

Обсифофеносустодант

Обсифофеносустидант

Обсифофеносубсдант

Обсифофеносуперсдант ≡
обсидаденост

Обсифофеносустедант

Обсифофеносустадант

Обсифосъщност

Обсифоессустодант

Обсифоессустидант

Обсифоессубсдант

Обсифоессуперсдант

Обсифоессустедант

Обсифоессустадант

Обсифодиспозит

Обсифодисписустодант

Обсифодисписустидант

Обсифодисписубсдант

Обсифодисписуперсдант

Обсифодисписустедант

Обсифодисписустадант

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустодант

Обсифодиспосустидант

Обсифодиспосубсдант

Обсифодиспосуперсдант

Обсифодиспосустедант

Обсифодиспосустадант

Обсиформа

Обсифосустоид

Обсифосустит

Обсифосубстанция

Обсиффосуперстанта

Обсифосустант

Обсифосустат

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

Камен Миркович

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецедиспасустодант

Обсиспецедиспасустидант

Обсиспецедиспасубсдант

Обсиспецедиспасуперсдант

Обсиспецедиспасустедант

Обсиспецедиспасустадант

Обсиспецедиспесустодант

Обсиспецедиспесустидант

Обсиспецедиспесубсдант

Обсиспецедиспесуперсдант

Обсиспецедиспесустедант
≡ обсиреалитант

Обсиспецедиспесустадант

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустодант

Обсиспецефеносустидант

Обсиспецефеносубсдант

Обсиспецефеносуперсдант

Обсиспецефеносустедант

Обсиспецефеносустадант

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустадант

Обсиспецеессустидант

Обсиспецеессубсдант

Обсиспецеессуперсдант

Обсиспецеессустедант

Обсиспецеессустадант

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустодант

Обсиспецедисписустидант

Обсиспецедисписубсдант

Обсиспецедисписуперсдант

Обсиспецедисписустедант

Обсиспецедисписустадант

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустодант

Обсиспецедиспосустидант

Обсиспецедиспосубсдант

Обсиспецедиспосуперсдант

Обсиспецедиспосустедант

Обсиспецедиспосустадант

Обсиспецифант

Обсиспецесустоид

Обсиспецесустит

Обсиспецесубстанция

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецесустант

Обсиспецесустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспозант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обсиспецадиспасустодант

Обсиспецадиспасустидант

Обсиспецадиспасубсдант

Обсиспецадиспасуперсдант

Обсиспецадиспасустедант

Обсиспецадиспасустадант
≡ обсиреалитат

Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспесустодант

Обсиспецадиспесустидант

Обсиспецадиспесубсдант

Обсиспецадиспесуперсдант

Обсиспецадиспесустедант

Обсиспецадиспесустадант

Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустодант

Обсиспецафеносустидант

Обсиспецафеносубсдант

Обсиспецафеносуперсдант

Обсиспецафеносустедант

Обсиспецафеносустадант

Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустодант

Обсиспецаессустидант

Обсиспецаессубсдант

Обсиспецаессуперсдант

Обсиспецаессустедант

Обсиспецаессустадант

Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустодант

Обсиспецадисписустидант

Обсиспецадисписубсдант

Обсиспецадисписуперсдант

Обсиспецадисписустедант

Обсиспецадисписустадант

Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспосустодант

Обсиспецадиспосустидант

Обсиспецадиспосубсдант

Обсиспецадиспосуперсдант

Обсиспецадиспосустедант

Обсиспецадиспосустадант

Обсиспецифат

Обсиспецасустоид

Обсиспецасустит

Обсиспецасубстанция

Обсиспецасуперстанта

Обсиспецасустант

Обсиспецасустат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и но30
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

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

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

A

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

DT-ZNOML-AC/B-7

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецасустодант

Обтиспецасустидант

Обтиспецасубсдант

Обтиспецасуперсдант

Обтиспецасустедант

Обтиспецасустадант
≡ обтисустрат

Обтиспецифант

Обтиспецесустодант

Обтиспецесустидант

Обтиспецесубсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецесустедант
≡ обтисустрант

Обтиспецесустадант

Обтиформа

Обтифосустодант

Обтифосустидант

Обтифосубсдант

Обтифосуперсдант ≡
обтисуперстрат

Обтифосустедант

Обтифосустадант

Обтисубтисъдържание

Обтикосустодант

Обтикосустидант

Обтикосубсдант ≡
обтисубстрат

Обтикосуперсдант

Обтикосустедант

Обтикосустадант

Обтиспецифит

Обтиспецисустодант

Обтиспецисустидант
≡ обтисустрит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецисустедант

Обтиспецисустадант

Обтиспецоид

Обтиспецосустодант ≡
обтисустроид

Обтиспецосустидант

Обтиспецосубсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецосустедант

Обтиспецосустадант

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецади
споид

Обтиспецадиспосустодант

Обтиспецадиспосустидант

Обтиспецадиспосубсдант

Обтиспецадиспосуперсдант

Обтиспецадиспосустедант

Обтиспецадиспосустадант

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустодант

Обтиспецедиспосустидант

Обтиспецедиспосубсдант

Обтиспецедиспосуперсдант

Обтиспецедиспосустедант

Обтиспецедиспосустадант

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодант

Обтифодиспосустидант

Обтифодиспосубсдант

Обтифодиспосуперсдант

Обтифодиспосустедант

Обтифодиспосустадант

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустодант

Обтикодиспосустидант

Обтикодиспосубсдант

Обтикодиспосуперсдант

Обтикодиспосустедант

Обтикодиспосустадант

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустодант

Обтиспецидиспосустидант

Обтиспецидиспосубсдант

Обтиспецидиспосуперсдант

Обтиспецидиспосустедант

Обтиспецидиспосустадант

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустодант ≡
обтиреалитоид

Обтиспецодиспосустидант

Обтиспецодиспосубсдант

Обтиспецодиспосуперсдант

Обтиспецодиспосустедант

Обтиспецодиспосустадант

Обтидиспоид

Обтидиспосустоид

Обтидиспосустит

Обтидиспосубстанция

Обтидиспосуперстанта

Обтидиспосустант

Обтидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

35

712

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадисписустодант

Обтиспецадисписустидант

Обтиспецадисписубсдант

Обтиспецадисписуперсдант

Обтиспецадисписустедант

Обтиспецадисписустадант

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустодант

Обтиспецедисписустидант

Обтиспецедисписубсдант

Обтиспецедисписуперсдант

Обтиспецедисписустедант

Обтиспецедисписустадант

Обтифодиспозит

Обтифодисписустодант

Обтифодисписустидант

Обтифодисписубсдант

Обтифодисписуперсдант

Обтифодисписустедант

Обтифодисписустадант

Обтикодиспозит

Обтикодисписустодант

Обтикодисписустидант

Обтикодисписубсдант

Обтикодисписуперсдант

Обтикодисписустедант

Обтикодисписустадант

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустодант

Обтиспецидисписустидант
≡ обтиреалитит

Обтиспецидисписубсдант

Обтиспецидисписуперсдант

Обтиспецидисписустедант

Обтиспецидисписустадант

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустодант

Обтиспецодисписустидант

Обтиспецодисписубсдант

Обтиспецодисписуперсдант

Обтиспецодисписустедант

Обтиспецодисписустадант

Обтидиспозит

Обтидисписустоид

Обтидисписустит

Обтидисписубстанция

Обтидисписуперстанта

Обтидисписустант

Обтидисписустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаессустодант

Обтиспецаессустидант

Обтиспецаессубсдант

Обтиспецаессуперсдант

Обтиспецаессустедант

Обтиспецаессустадант

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустодант

Обтиспецеессустидант

Обтиспецеессубсдант

Обтиспецеессуперсдант

Обтиспецеессустедант

Обтиспецеессустадант

Обтифосъщност

Обтифоессустодант

Обтифоессустидант

Обтифоессубсдант

Обтифоессуперсдант

Обтифоессустедант

Обтифоессустадант

Обтикоессустодант

Обтикоессустидант

Обтикоессубсдант ≡
обтиестество

Обтикоессуперсдант

Обтикоессустедант

Обтикоессустадант

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустодант

Обтиспециессустидант

Обтиспециессубсдант

Обтиспециессуперсдант

Обтиспециессустедант

Обтиспециессустадант

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустодант

Обтиспецоессустидант

Обтиспецоессубсдант

Обтиспецоессуперсдант

Обтиспецоессустедант

Обтиспецоессустадант

Обтисъщност

Обтиессустоид

Обтиессустит

Обтиессубстанция

Обтиессуперстанта

Обтиессустант

Обтиессустат

Обтикосъщност

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецафеносустодант

Обтиспецафеносустидант

Обтиспецафеносубсдант

Обтиспецафеносуперсдант

Обтиспецафеносустедант

Обтиспецафеносустадант

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустодант

Обтиспецефеносустидант

Обтиспецефеносубсдант

Обтиспецефеносуперсдант

Обтиспецефеносустедант

Обтиспецефеносустадант

Обтифофеномен

Обтифофеносустодант

Обтифофеносустидант

Обтифофеносубсдант

Обтифофеносуперсдант ≡
обтидаденост

Обтифофеносустедант

Обтифофеносустадант

Обтикофеномен

Обтикофеносустодант

Обтикофеносустидант

Обтикофеносубсдант

Обтикофеносуперсдант

Обтикофеносустедант

Обтикофеносустадант

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустодант

Обтиспецифеносустидант

Обтиспецифеносубсдант

Обтиспецифеносуперсдант

Обтиспецифеносустедант

Обтиспецифеносустадант

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустодант

Обтиспецофеносустидант

Обтиспецофеносубсдант

Обтиспецофеносуперсдант

Обтиспецофеносустедант

Обтиспецофеносустадант

Обтифеномен

Обтифеносустоид

Обтифеносустит

Обтифеносубстанция

Обтифеносуперстанта

Обтифеносустант

Обтифеносустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспесустодант

Обтиспецадиспесустидант

Обтиспецадиспесубсдант

Обтиспецадиспесуперсдант

Обтиспецадиспесустедант

Обтиспецадиспесустадант

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспесустодант

Обтиспецедиспесустидант

Обтиспецедиспесубсдант

Обтиспецедиспесуперсдант

Обтиспецедиспесустедант
≡ обтиреалитант

Обтиспецедиспесустадант

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодант

Обтифодиспесустидант

Обтифодиспесубсдант

Обтифодиспесуперсдант

Обтифодиспесустедант

Обтифодиспесустадант

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустодант

Обтикодиспесустидант

Обтикодиспесубсдант

Обтикодиспесуперсдант

Обтикодиспесустедант

Обтикодиспесустадант

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустодант

Обтиспецидиспесустидант

Обтиспецидиспесубсдант

Обтиспецидиспесуперсдант

Обтиспецидиспесустедант

Обтиспецидиспесустадант

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустодант

Обтиспецодиспесустидант

Обтиспецодиспесубсдант

Обтиспецодиспесуперсдант

Обтиспецодиспесустедант

Обтиспецодиспесустадант

Обтидиспозант

Обтидиспесустоид

Обтидиспесустит

Обтидиспесубстанция

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспесустант

Обтидиспесустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспасустодант

Обтиспецадиспасустидант

Обтиспецадиспасубсдант

Обтиспецадиспасуперсдант

Обтиспецадиспасустедант

Обтиспецадиспасустадант
≡ обтиреалитат

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспасустодант

Обтиспецедиспасустидант

Обтиспецедиспасубсдант

Обтиспецедиспасуперсдант

Обтиспецедиспасустедант

Обтиспецедиспасустадант

Обтифодиспозат

Обтифодиспасустодант

Обтифодиспасустидант

Обтифодиспасубсдант

Обтифодиспасуперсдант

Обтифодиспасустедант

Обтифодиспасустадант

Обтикодиспозат

Обтикодиспасустодант

Обтикодиспасустидант

Обтикодиспасубсдант

Обтикодиспасуперсдант

Обтикодиспасустедант

Обтикодиспасустадант

Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустодант

Обтиспецидиспасустидант

Обтиспецидиспасубсдант

Обтиспецидиспасуперсдант

Обтиспецидиспасустедант

Обтиспецидиспасустадант

Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустодант

Обтиспецодиспасустидант

Обтиспецодиспасубсдант

Обтиспецодиспасуперсдант

Обтиспецодиспасустедант

Обтиспецодиспасустадант

Обтидиспозат

Обтидиспасустоид

Обтидиспасустит

Обтидиспасубстанция

Обтидиспасуперстанта

Обтидиспасустант

Обтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални ерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

DT-ZNOML-BC/A-6
DT-ZNOML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти

41

718

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадисподант

Обтиспецадиспидант

Обтиспецаесдант

Обтиспецафенодант

Обтиспецадиспедант

Обтиспецадисп
адант ≡
обтиесфеноформат

Обтиспецифант

Обтиспецедисподант

Обтиспецедиспидант

Обтиспецеесдант

Обтиспецефенодант

Обтиспецедисп
едант ≡
обтиесфеноформант

Обтиспецедиспадант

Обтиформа

Обтифодисподант

Обтифодиспидант

Обтифоесдант

Обтифофенодант
≡ обтипроявление

Обтифодиспедант

Обтифодиспадант

Обтисъдържание

Обтикодисподант

Обтикодиспидант

Обтикоесдант ≡
обтисъщина

Обтикофенодант

Обтикодиспедант

Обтикодиспадант

Обтиспецифит

Обтиспецидисподант

Обтиспецидиспидант
≡ обтиесфеноформит

Обтиспециесдант

Обтиспецифенодант

Обтиспецидиспедант

Обтиспецидиспадант

Обтиспецоид

Обтиспецодисподант ≡
обтиесфеноформат
оид

Обтиспецодиспидант

Обтиспецоесдант

Обтиспецофенодант

Обтиспецодиспедант

Обтиспецодиспадант

ZOХипертипоид

Обтидиспоид

Обтидиспозит

Обтисъщност

Обтифеномен

Обтидиспозант

Обтидиспозат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспосустодант

Обтиспецадисписустодант

Обтиспецаессустодант

Обтиспецафеносустодант

Обтиспецадиспесустодант

Обтиспецадиспасустодант

Обтиспецесустоид

Обтиспецедиспосустодант

Обтиспецедисписустодант

Обтиспецеессустодант

Обтиспецефеносустодант

Обтиспецедиспесустодант

Обтиспецедиспасустодант

Обтифосустоид

Обтифодиспосустодант

Обтифодисписустодант

Обтифоессустодант

Обтифофеносустодант

Обтифодиспесустодант

Обтифодиспасустодант

Обтикосустоид

Обтикодиспосустодант

Обтикодисписустодант

Обтикоессустодант

Обтикофеносустодант

Обтикодиспесустодант

Обтикодиспасустодант

Обтиспецисустоид

Обтиспецидиспосустодант

Обтиспецидисписустодант

Обтиспециессустодант

Обтиспецифеносустодант

Обтиспецидиспесустодант

Обтиспецидиспасустодант

Обтиспецодиспосустодант
≡ обтиреалитоид

Обтиспецодисписустодант

Обтиспецоессустодант

Обтиспецофеносустодант

Обтиспецодиспесустодант

Обтиспецодиспасустодант

Обтидиспосустоид

Обтидисписустоид

Обтиессустоид

Обтифеносустоид

Обтидиспесустоид

Обтидиспасустоид

Обтиспецосустоид

Обтисустоид

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспосустидант

Обтиспецадисписуститдант

Обтиспецаессустидант

Обтиспецафеносустидант

Обтиспецадиспесустидант

Обтиспецадиспасустидант

Обтиспецесустит

Обтиспецедиспосустидант

Обтиспецедисписустидант

Обтиспецеессустидант

Обтиспецефеносустидант

Обтиспецедиспесустидант

Обтиспецедиспасустидант

Обтифосустит

Обтифодиспосустидант

Обтифодисписустидант

Обтифоессустидант

Обтифофеносустидант

Обтифодиспесустидант

Обтифодиспасустидант

Обтикосустит

Обтикодиспосустидант

Обтикодисписустидант

Обтикоессустидант

Обтикофеносустидант

Обтикодиспесустидант

Обтикодиспасустидант

Обтиспецисустит

Обтиспецидиспосустидант

Обтиспецидисписустидант
≡ обтиреалитит

Обтиспециессустидант

Обтиспецифеносустидант

Обтиспецидиспесустидант

Обтиспецидиспасустидант

Обтиспецосустит

Обтиспецодиспосустидант

Обтиспецодисписустидант

Обтиспецоессустидант

Обтиспецофеносустидант

Обтиспецодиспесустидант

Обтиспецодиспасустидант

Обтисустит

Обтидиспосустит

Обтидисписустит

Обтиессустит

Обтифеносустит

Обтидиспесустит

Обтидиспасустит

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспосубсдант

Обтиспецадисписубсдант

Обтиспецаессубсдант

Обтиспецафеносубсдант

Обтиспецадиспесубсдант

Обтиспецадиспасубсдант

Обтиспецесубстанция

Обтиспецедиспосубсдант

Обтиспецедисписубсдант

Обтиспецеессубсдант

Обтиспецефеносубсдант

Обтиспецедиспесубсдант

Обтиспецедиспасубсдант

Обтифосубстанция

Обтифодиспосубсдант

Обтифодисписубсдант

Обтифоессубсдант

Обтифофеносубсдант

Обтифодиспесубсдант

Обтифодиспасубсдант

Обтикосубстанция

Обтикодиспосубсдант

Обтикодисписубсдант

Обтикоессубсдант ≡
обтиестество

Обтикофеносубсдант

Обтикодиспесубсдант

Обтикодиспасубсдант

Обтиспецисубстанция

Обтиспецидиспосубсдант

Обтиспецидисписубсдант

Обтиспециессубсдант

Обтиспецифеносубсдант

Обтиспецидиспесубсдант

Обтиспецидиспасубсдант

Обтиспецосубстанция

Обтиспецодиспосубсдант

Обтиспецодисписубсдант

Обтиспецоессубсдант

Обтиспецофеносубсдант

Обтиспецодиспесубсдант

Обтиспецодиспасубсдант

Обтисубстанция

Обтидиспосубстанция

Обтидисписубстанция

Обтиессубстанция

Обтифеносубстанция

Обтидиспесубстанция

Обтидиспасубстанция

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспосуперсдант

Обтиспецадисписуперсдант

Обтиспецаессуперсдант

Обтиспецафеносуперсдант

Обтиспецадиспесуперсдант

Обтиспецадиспасуперсдант

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецедиспосуперсдант

Обтиспецедисписуперсдант

Обтиспецеессуперсдант

Обтиспецефеносуперсдант

Обтиспецедиспесуперсдант

Обтиспецедиспасуперсдант

Обтифосуперстанта

Обтифодиспосуперсдант

Обтифодисписуперсдант

Обтифоессуперсдант

Обтифофеносуперсдант ≡
обтидаденост

Обтифодиспесуперсдант

Обтифодиспасуперсдант

Обтикосуперстанта

Обтикодиспосуперсдант

Обтикодисписуперсдант

Обтикоессуперсдант

Обтикофеносуперсдант

Обтикодиспесуперсдант

Обтикодиспасуперсдант

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецидиспосуперсдант

Обтиспецидисписуперсдант

Обтиспециессуперсдант

Обтиспецифеносуперсдант

Обтиспецидиспесуперсдант

Обтиспецидиспасуперсдант

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецодиспосуперсдант

Обтиспецодисписуперсдант

Обтиспецоессуперсдант

Обтиспецофеносуперсдант

Обтиспецодиспесуперсдант

Обтиспецодиспасуперсдант

Обтисуперстанта

Обтидиспосуперстанта

Обтидисписуперстанта

Обтиессуперстанта

Обтифеносуперстанта

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспасуперстанта

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспосустедант

Обтиспецадисписустедант

Обтиспецаессустедант

Обтиспецафеносустедант

Обтиспецадиспесустедант

Обтиспецадиспасустедант

Обтиспецесустант

Обтиспецедиспосустедант

Обтиспецедисписустедант

Обтиспецеессустедант

Обтиспецефеносустедант

Обтиспецедиспесустедант
≡ обтиреалитант

Обтифосустант

Обтифодиспосустедант

Обтифодисписустедант

Обтифоессустедант

Обтифофеносустедант

Обтифодиспесустедант

Обтифодиспасустедант

Обтикосустант

Обтикодиспосустедант

Обтикодисписустедант

Обтикоессустедант

Обтикофеносустедант

Обтикодиспесустедант

Обтикодиспасустедант

Обтиспецисустант

Обтиспецидиспосустедант

Обтиспецидисписустедант

Обтиспециессустедант

Обтиспецифеносустедант

Обтиспецидиспесустедант

Обтиспецидиспасустедант

Обтиспецосустант

Обтиспецодиспосустедант

Обтиспецодисписустедант

Обтиспецоессустедант

Обтиспецофеносустедант

Обтиспецодиспесустедант

Обтиспецодиспасустедант

Обтисустант

Обтидиспосустант

Обтидисписустант

Обтиессустан

Обтифеносустант

Обтидиспесустант

Обтидиспасустант

Обтиспецедиспасустедант

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспосустадант

Обтиспецадисписустадант

Обтиспецаессустадант

Обтиспецафеносустадант

Обтиспецадиспесустадант

Обтиспецадиспасустадант
≡ обтиреалитат

Обтиспецесустат

Обтиспецедиспосустадант

Обтиспецедисписустадант

Обтисубтиспецеессуста-

Обтиспецефеносустадант

Обтиспецедиспесустадант

Обтиспецедиспасустадант

Обтифосустат

Обтифодиспосустадант

Обтифодисписустадант

Обтифоессустадант

Обтифофеносустадант

Обтифодиспесустадант

Обтифодиспасустадант

Обтикосустат

Обтикодиспосустадант

Обтикодисписустадант

Обтикоессустадант

Обтикофеносустадант

Обтикодиспесустадант

Обтикодиспасустадант

Обтиспецисустат

Обтиспецидиспосустадант

Обтиспецидисписустадант

Обтиспециессустадант

Обтиспецифеносустадант

Обтиспецидиспесустадант

Обтиспецидиспасустадант

Обтиспецосустат

Обтиспецодиспосустадант

Обтиспецодисписустадант

Обтиспецоессустадант

Обтиспецофеносустадант

Обтиспецодиспесустадант

Обтиспецодиспасустадант

Обтисустат

Обтидиспосустат

Обтидисписустат

Обтиессустат

Обтифеносустат

Обтидиспесустат

Обтидиспасустат

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

Камен Миркович

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

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

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

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обтидиспасустодант

Обтидиспасустидант

Обтидиспасубсдант

Обтидиспасуперсдант

Обтидиспасустедант

Обтидиспасустадант
≡ обтисусенсат

Обтидиспозант

Обтидиспесустодант

Обтидиспесустидант

Обтидиспесубсдант

Обтидиспесуперсдант

Обтидиспесустедант
≡ обтисусенсант

Обтидиспесустадант

Обтифеномен

Обтифеносустодант

Обтифеносустидант

Обтифеносубсдант

Обтифеносуперсдант ≡
обтисупсенс

Обтифеносустедант

Обтифеносустадант

Обтисъщност

Обтиессустодант

Обтиессустидант

Обтиессубсдант ≡
обтисмисъл

Обтиессуперсдант

Обтиессустедант

Обтиессустадант

Обтидиспозит

Обтидисписустодант

Обтидисписустидант
≡ обтисусенсит

Обтидисписубсдант

Обтидисписуперсдант

Обтидисписустедант

Обтидисписустадант

Обтидиспоид

Обтидиспосустодант
≡ обтисусенсоид

Обтидиспосустидант

Обтидиспосубсдант

Обтидиспосуперсдант

Обтидиспосустедант

Обтидиспосустадант

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустодант

Обтиспецодиспасустидант

Обтиспецодиспасубсдант

Обтиспецодиспасуперсдант

Обтиспецодиспасустедант

Обтиспецодиспасустадант

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустодант

Обтиспецодиспесустидант

Обтиспецодиспесубсдант

Обтиспецодиспесуперсдант

Обтиспецодиспесустедант

Обтиспецодиспесустадант

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустодант

Обтиспецофеносустидант

Обтиспецофеносубсдант

Обтиспецофеносуперсдант

Обтиспецофеносустедант

Обтиспецофеносустадант

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустадант

Обтиспецоессустидант

Обтиспецоессубсдант

Обтиспецоессуперсдант

Обтиспецоессустедант

Обтиспецоессустадант

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустодант

Обтиспецодисписустидант

Обтиспецодисписубсдант

Обтиспецодисписуперсдант

Обтиспецодисписустедант

Обтиспецодисписустадант

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустодант
≡ обтиреалитоид

Обтиспецодиспосустидант

Обтиспецодиспосубсдант

Обтиспецодиспосуперсдант

Обтиспецодиспосустедант

Обтиспецодиспосустадант

Обтиспецоид

Обтиспецосустоид

Обтиспецосустит

Обтиспецосубстанция

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецосустант

Обтиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустодант

Обтиспецидиспасустидант

Обтиспецидиспасубсдант

Обтиспецидиспасуперсдант

Обтиспецидиспасустедант

Обтиспецидиспасустадант

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустодант

Обтиспецидиспесустидант

Обтиспецидиспесубсдант

Обтиспецидиспесуперсдант

Обтиспецидиспесустедант

Обтиспецидиспесустадант

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустодант

Обтиспецифеносустидант

Обтиспецифеносубсдант

Обтиспецифеносуперсдант

Обтиспецифеносустедант

Обтиспецифеносустадант

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустодант

Обтиспециессустидант

Обтиспециессубсдант

Обтиспециессуперсдант

Обтиспециессустедант

Обтиспециессустадант

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустодант

Обтиспецидисписустидант
≡ обтиреалитит

Обтиспецидисписубсдант

Обтиспецидисписуперсдант

Обтиспецидисписустедант

Обтиспецидисписустадант

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустодант

Обтиспецидиспосустидант

Обтиспецидиспосубсдант

Обтиспецидиспосуперсдант

Обтиспецидиспосустедант

Обтиспецидиспосустадант

Обтиспецифит

Обтиспецисустоид

Обтиспецисустит

Обтиспецисубстанция

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецисустант

Обтиспецису
стат

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обтикодиспасустодант

Обтикодиспасустидант

Обтикодиспасубсдант

Обтикодиспасуперсдант

Обтикодиспасустедант

Обтикодиспасустадант

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустодант

Обтикодиспесустидант

Обтикодиспесубсдант

Обтикодиспесуперсдант

Обтикодиспесустедант

Обтикодиспесустадант

Обтикофеномен

Обтикофеносустодант

Обтикофеносустидант

Обтикофеносубсдант

Обтикофеносуперсдант

Обтикофеносустедант

Обтикофеносустадант

Обтикосъщност

Обтикоессустодант

Обтикоессустидант

Обтикоессубсдант ≡
обтиестество

Обтикоессуперсдант

Обтикоессустедант

Обтикоессустадант

Обтикодиспозит

Обтикодисписустодант

Обтикодисписустидант

Обтикодисписубсдант

Обтикодисписуперсдант

Обтикодисписустедант

Обтикодисписустадант

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустодант

Обтикодиспосустидант

Обтикодиспосубсдант

Обтикодиспосуперсдант

Обтикодиспосустедант

Обтикодиспосустадант

Обтисъдържание

Обтикосустоид

Обтикосустит

Обтикосубстанция

Обтикосуперстанта

Обтикосустант

Обтикосустат

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифодиспозат

Обтифодиспасустодант

Обтифодиспасустидант

Обтифодиспасубсдант

Обтифодиспасуперсдант

Обтифодиспасустедант

Обтифодиспасустадант

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодант

Обтифодиспесустидант

Обтифодиспесубсдант

Обтифодиспесуперсдант

Обтифодиспесустедант

Обтифодиспесустадант

Обтифофеномен

Обтифофеносустодант

Обтифофеносустидант

Обтифофеносубсдант

Обтифофеносуперсдант ≡
обтидаденост

Обтифофеносустедант

Обтифофеносустадант

Обтифосъщност

Обтифоессустодант

Обтифоессустидант

Обтифоессубсдант

Обтифоессуперсдант

Обтифоессустедант

Обтифоессустадант

Обтифодиспозит

Обтифодисписустодант

Обтифодисписустидант

Обтифодисписубсдант

Обтифодисписуперсдант

Обтифодисписустедант

Обтифодисписустадант

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодант

Обтифодиспосустидант

Обтифодиспосубсдант

Обтифодиспосуперсдант

Обтифодиспосустедант

Обтифодиспосустадант

Обтиформа

Обтифосустоид

Обтифосустит

Обтифосубстанция

Обтиффосуперстанта

Обтифосустант

Обтифосустат

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецедиспасустодант

Обтиспецедиспасустидант

Обтиспецедиспасубсдант

Обтиспецедиспасуперсдант

Обтиспецедиспасустедант

Обтиспецедиспасустадант

Обтиспецедиспесустодант

Обтиспецедиспесустидант

Обтиспецедиспесубсдант

Обтиспецедиспесуперсдант

Обтиспецедиспесустедант
≡ обтиреалитант

Обтиспецедиспесустадант

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустодант

Обтиспецефеносустидант

Обтиспецефеносубсдант

Обтиспецефеносуперсдант

Обтиспецефеносустедант

Обтиспецефеносустадант

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустадант

Обтиспецеессустидант

Обтиспецеессубсдант

Обтиспецеессуперсдант

Обтиспецеессустедант

Обтиспецеессустадант

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустодант

Обтиспецедисписустидант

Обтиспецедисписубсдант

Обтиспецедисписуперсдант

Обтиспецедисписустедант

Обтиспецедисписустадант

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустодант

Обтиспецедиспосустидант

Обтиспецедиспосубсдант

Обтиспецедиспосуперсдант

Обтиспецедиспосустедант

Обтиспецедиспосустадант

Обтиспецифант

Обтиспецесустоид

Обтиспецесустит

Обтиспецесубстанция

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецесустант

Обтиспецесустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспозант

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обтиспецадиспасустодант

Обтиспецадиспасустидант

Обтиспецадиспасубсдант

Обтиспецадиспасуперсдант

Обтиспецадиспасустедант

Обтиспецадиспасустадант
≡ обтиреалитат

Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспесустодант

Обтиспецадиспесустидант

Обтиспецадиспесубсдант

Обтиспецадиспесуперсдант

Обтиспецадиспесустедант

Обтиспецадиспесустадант

Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустодант

Обтиспецафеносустидант

Обтиспецафеносубсдант

Обтиспецафеносуперсдант

Обтиспецафеносустедант

Обтиспецафеносустадант

Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустодант

Обтиспецаессустидант

Обтиспецаессубсдант

Обтиспецаессуперсдант

Обтиспецаессустедант

Обтиспецаессустадант

Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустодант

Обтиспецадисписустидант

Обтиспецадисписубсдант

Обтиспецадисписуперсдант

Обтиспецадисписустедант

Обтиспецадисписустадант

Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустодант

Обтиспецадиспосустидант

Обтиспецадиспосубсдант

Обтиспецадиспосуперсдант

Обтиспецадиспосустедант

Обтиспецадиспосустадант

Обтиспецифат

Обтиспецасустоид

Обтиспецасустит

Обтиспецасубстанция

Обтиспецасуперстанта

Обтиспецасустант

Обтиспецасустат

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducoalitic conceptual derelevant typical economic tenstatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNIML. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки
съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма).
Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като
производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират
едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно,
четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички
посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат
да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни
пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенстатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZI-хипертипоид, т.е. концептуален икономически стати-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустоид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията на
ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустит (съкр. – сусти) – единство на икономическата
субстанция и икономическата суперстанта.
4. Икономическа субстанция (съкр. – субс).
5. Икономическа суперстанта (съкр. – суперс).
6. Икономически сустант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономическа
субстанция и икономическа суперстанта.
7. Икономически сустат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически диспоид (съкр. – диспо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически диспозит (съкр. – диспи) – единство на икономическата
същност и икономическото явление (икономическия феномен).
4. Икономическа същност (съкр. – ес).
5. Икономическо явление (съкр. – фено) (икономически феномен).
6. Икономически диспозант (съкр. – диспе) – общо понятие за икономическа същност и икономическо явление.
7. Икономически диспозат (съкр. – диспа) – двойка, състояща се от икономическата същност и икономическото явление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецоид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически специфит (съкр. – специ) – единство на икономическото
съдържание и икономическата форма.
4. Икономическо съдържание (съкр. – ко).
5. Икономическа форма (съкр. – фо).
6. Икономически специфант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма.
7. Икономически специфат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическото съдържание и икономическата форма.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIML-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс
DT-ZNIML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-ZNIML-AC/B-7

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

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

Специфат

Специфант

Форма

Съдържание

Специфит

Спецоид

ZI-Хипертипоид

Спецасустодант

Спецасустидант

Спецасубсдант

Спецасуперсдант

Спецесустодант

Спецесустидант

Спецесубсдант

Спецесуперсдант

Фосустодант

Фосустидант

Фосубсдант

Косустодант

Косустидант

Специсустодант

Спецосустодант ≡
сустроид

Сустоид

Спецасустедант

Спецесустедант ≡

Спецасустадант ≡
сустрат

сустрант

Спецесустадант

Фосустедант

Фосустадант

субстрат

Косуперсдант

Косустедант

Косустадант

сустрит

Специсубсдант

Специсуперсдант

Специсустедант

Специсустадант

Спецосустидант

Спецосубсдант

Спецосуперсдант

Спецосустедант

Спецосустадант

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

Специсустидант ≡

Косубсдант ≡

Фосуперсдант ≡
суперстрат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосустодант

Спецадиспосустидант

Спецадиспосубсдант

Спецадиспосуперсдант

Спецадиспосустедант

Спецадиспосустадант

Спецедиспоид

Спецедиспосустодант

Спецедиспосустидант

Спецедиспосубсдант

Спецедиспосуперсдант

Спецедиспосустедант

Спецедиспосустадант

Фодиспоид

Фодиспосустодант

Фодиспосустидант

Фодиспосубсдант

Фодиспосуперсдант

Фодиспосустедант

Фодиспосустадант

Кодиспоид

Кодиспосустодант

Кодиспосустидант

Кодиспосубсдант

Кодиспосуперсдант

Кодиспосустедант

Кодиспосустадант

Специдиспоид

Специдиспосустодант

Специдиспосустидант

Специдиспосубсдант

Специдиспосуперсдант

Специдиспосустедант

Специдиспосустадант

Спецодиспоид

Спецодиспосустодант ≡
реалитоид

Спецодиспосустидант

Спецодиспосубсдант

Спецодиспосуперсдант

Спецодиспосустедант

Спецодиспосустадант

Диспоид

Диспосустоид

Диспосустит

Диспосубстанция

Диспосуперстанта

Диспосустант

Диспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадисписустодант

Спецадисписустидант

Спецадисписубсдант

Спецадисписуперсдант

Спецадисписустедант

Спецадисписустадант

Спецедиспозит

Спецедисписустодант

Спецедисписустидант

Спецедисписубсдант

Спецедисписуперсдант

Спецедисписустедант

Спецедисписустадант

Фодиспозит

Фодисписустодант

Фодисписустидант

Фодисписубсдант

Фодисписуперсдант

Фодисписустедант

Фодисписустадант

Кодиспозит

Кодисписустодант

Кодисписустидант

Кодисписубсдант

Кодисписуперсдант

Кодисписустедант

Кодисписустадант

Специдиспозит

Специдисписустодант

Специдисписустидант ≡
реалитит

Специдисписубсдант

Специдисписуперсдант

Специдисписустедант

Специдисписустадант

Спецодиспозит

Спецодисписустодант

Спецодисписустидант

Спецодисписубсдант

Спецодисписуперсдант

Спецодисписустедант

Спецодисписустадант

Диспозит

Дисписустоид

Дисписустит

Дисписубстанция

Дисписуперстанта

Дисписустант

Дисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецаессустодант

Спецаессустидант

Спецаессубсдант

Спецаессуперсдант

Спецаессустедант

Спецаессустадант

Спецесъщност

Спецеессустодант

Спецеессустидант

Спецеессубсдант

Спецеессуперсдант

Спецеессустедант

Спецеессустадант

Фосъщност

Фоессустодант

Фоессустидант

Фоессубсдант

Фоессуперсдант

Фоессустедант

Фоессустадант

Косъщност

Коессустодант

Коессустидант

естество

Коессуперсдант

Коессустедант

Коессустадант

Специсъщност

Специессустодант

Специессустидант

Специессубсдант

Специессуперсдант

Специессустедант

Специессустадант

Спецосъщност

Спецоессустодант

Спецоессустидант

Спецоессубсдант

Спецоессуперсдант

Спецоессустедант

Спецоессустадант

Същност

Ессустоид

Ессустит

Ессубстанция

Ессуперстанта

Ессустант

Ессустат

Коессубсдант ≡

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецафеносустодант

Спецафеносустидант

Спецафеносубсдант

Спецафеносуперсдант

Спецафеносустедант

Спецафеносустадант

Спецефеномен

Спецефеносустодант

Спецефеносустидант

Спецефеносубсдант

Спецефеносуперсдант

Спецефеносустедант

Спецефеносустадант

Фофеномен

Фофеносустодант

Фофеносустидант

Фофеносубсдант

Фофеносуперсдант ≡
даденост

Фофеносустедант

Фофеносустадант

Кофеноме
н

Кофеносустодант

Кофеносустидант

Кофеносубсдант

Кофеносуперсдант

Кофеносустедант

Кофеносустадант

Специфеномен

Специфеносустодант

Специфеносустидант

Специфеносубсдант

Специфеносуперсдант

Специфеносустедант

Специфеносустадант

Спецофеномен

Спецофеносустодант

Спецофеносустидант

Спецофеносубсдант

Спецофеносуперсдант

Спецофеносустедант

Спецофеносустадант

Явление

Феносустоид

Феносустит

Феносубстанция

Феносуперстанта

Феносустант

Феносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспесустодант

Спецадиспесустидант

Спецадиспесубсдант

Спецадиспесуперсдант

Спецадиспесустедант

Спецадиспесустадант

Спецедиспозант

Спецедиспесустодант

Спецедиспесустидант

Спецедиспесубсдант

Спецедиспесуперсдант

Спецедиспесустедант ≡
реалитант

Спецедиспесустадант

Фодиспозант

Фодиспесустодант

Фодиспесустидант

Фодиспесубсдант

Фодиспесуперсдант

Фодиспесустедант

Фодиспесустадант

Кодиспозант

Кодиспесустодант

Кодиспесустидант

Кодиспесубсдант

Кодиспесуперсдант

Кодиспесустедант

Кодиспесустадант

Специдиспозант

Специдиспесустодант

Специдиспесустидант

Специдиспесубсдант

Специдиспесуперсдант

Специдиспесустедант

Специдиспесустадант

Спецодиспозант

Спецодиспесустодант

Спецодиспесустидант

Спецодиспесубсдант

Спецодиспесуперсдант

Спецодиспесустедант

Спецодиспесустадант

Диспозант

Диспесустоид

Диспесустит

Диспесубстанция

Диспесуперстанта

Диспесустант

Диспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспасустодант

Спецадиспасустидант

Спецадиспасубсдант

Спецадиспасуперсдант

Спецадиспасустедант

Спецадиспасустадант ≡
реалитат

Спецедиспозат

Спецедиспасустодант

Спецедиспасустидант

Спецедиспасубсдант

Спецедиспасуперсдант

Спецедиспасустедант

Спецедиспасустадант

Фодиспозат

Фодиспасустодант

Фодиспасустидант

Фодиспасубсдант

Фодиспасуперсдант

Фодиспасустедант

Фодиспасустадант

Кодиспасустодант

Кодиспасустидант

Кодиспасубсдант

Кодиспасуперсдант

Кодиспасустедант

Кодиспасустадант

Специдиспозат

Специдиспасустодант

Специдиспасустидант

Специдиспасубсдант

Специдиспасуперсдант

Специдиспасустедант

Специдиспасустадант

Спецодиспозат

Спецодиспасустодант

Спецодиспасустидант

Спецодиспасубсдант

Спецодиспасуперсдант

Спецодиспасустедант

Спецодиспасустадант

Диспозат

Диспасустоид

Диспасустит

Диспасубстанция

Диспасуперстанта

Диспасустант

Диспасустат

Кодиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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745

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

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

Камен Миркович

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадисподант

Спецадиспидант

Спецаесдант

Спецедисподант

Спецедиспидант

Спецеесдант

Фодисподант

Фодиспидант

Фоесдант

Съдържание

Кодисподант

Кодиспидант

Специфит

Специдисподант

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

Специфат

Специфант

Форма

Специдиспидант ≡

Спецафенодант

Спецефенодант

Фофенодант ≡

Спецадиспедант

Спецедиспедант ≡
есфеноформант

Спецадиспадант ≡
есфеноформат

Спецедиспадант

Фодиспедант

Фодиспадант

Кофенодант

Кодиспедант

Кодиспадант

Специесдант

Специфенодант

Специдиспедант

Специдиспадант

проявление

Коесдант ≡
същина

есфеноформит

Спецоид

Спецодисподант ≡
есфеноформатоид

Спецодиспидант

Спецоесдант

Спецофенодант

Спецодиспедант

Спецодиспадант

ZI-Хипертипоид

Диспоид

Диспозит

Същност

Явление

Диспозант

Диспозат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосустодант

Спецадисписустодант

Спецаессустодант

Спецафеносустодант

Спецадиспесустодант

Спецадиспасустодант

Спецесустоид

Спецедиспосустодант

Спецедисписустодант

Спецеессустодант

Спецефеносустодант

Спецедиспесустодант

Спецедиспасустодант

Фосустоид

Фодиспосустодант

Фодисписустодант

Фоессустодант

Фофеносустодант

Фодиспесустодант

Фодиспасустодант

Косустоид

Кодиспосустодант

Кодисписустодант

Коессустодант

Кофеносустодант

Кодиспесустодант

Кодиспасустодант

Специсустоид

Специдиспосустодант

Специдисписустодант

Специессустодант

Специфеносустодант

Специдиспесустодант

Специдиспасустодант

Спецосустоид

Спецодиспосустодант ≡
реалитоид

Спецодисписустодант

Спецоессустодант

Спецофеносустодант

Спецодиспесустодант

Спецодиспасустодант

Сустоид

Диспосустоид

Дисписустоид

Ессустоид

Феносустоид

Диспесустоид

Диспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосустидант

Спецадисписуститдант

Спецаессустидант

Спецафеносустидант

Спецадиспесустидант

Спецадиспасустидант

Спецесустит

Спецедиспосустидант

Спецедисписустидант

Спецеессустидант

Спецефеносустидант

Спецедиспесустидант

Спецедиспасустидант

Фосустит

Фодиспосустидант

Фодисписустидант

Фоессустидант

Фофеносустидант

Фодиспесустидант

Фодиспасустидант

Косустит

Кодиспосустидант

Кодисписустидант

Коессустидант

Кофеносустидант

Кодиспесустидант

Кодиспасустидант

Специсустит

Специдиспосустидант

Специдисписустидант ≡
реалитит

Специессустидант

Специфеносустидант

Специдиспесустидант

Специдиспасустидант

Спецосустит

Спецодиспосустидант

Спецодисписустидант

Спецоессустидант

Спецофеносустидант

Спецодиспесустидант

Спецодиспасустидант

Сустит

Диспосустит

Дисписустит

Ессустит

Феносустит

Диспесустит

Диспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосубсдант

Спецадисписубсдант

Спецаессубсдант

Спецафеносубсдант

Спецадиспесубсдант

Спецадиспасубсдант

Спецесубстанция

Спецедиспосубсдант

Спецедисписубсдант

Спецеессубсдант

Спецефеносубсдант

Спецедиспесубсдант

Спецедиспасубсдант

Фосубстанция

Фодиспосубсдант

Фодисписубсдант

Фоессубсдант

Фофеносубсдант

Фодиспесубсдант

Фодиспасубсдант

Косубстанция

Кодиспосубсдант

Кодисписубсдант

естество

Кофеносубсдант

Кодиспесубсдант

Кодиспасубсдант

Специсубстанция

Специдиспосубсдант

Специдисписубсдант

Специессубсдант

Специфеносубсдант

Специдиспесубсдант

Специдиспасубсдант

Спецосубстанция

Спецодиспосубсдант

Спецодисписубсдант

Спецоессубсдант

Спецофеносубсдант

Спецодиспесубсдант

Спецодиспасубсдант

Субстанция

Диспосубстанция

Дисписубстанция

Ессубстанция

Феносубстанция

Диспесубстанция

Диспасубстанция

Коессубсдант ≡

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосуперсдант

Спецадисписуперсдант

Спецаессуперсдант

Спецафеносуперсдант

Спецадиспесуперсдант

Спецадиспасуперсдант

Спецесуперстанта

Спецедиспосуперсдант

Спецедисписуперсдант

Спецеессуперсдант

Спецефеносуперсдант

Спецедиспесуперсдант

Спецедиспасуперсдант

Фосуперстанта

Фодиспосуперсдант

Фодисписуперсдант

Фоессуперсдант

Фофеносуперсдант

Фодиспесуперсдант

Фодиспасуперсдант

Косуперстанта

Кодиспосуперсдант

Кодисписуперсдант

Коессуперсдант

Кофеносуперсдант ≡
даденост

Кодиспесуперсдант

Кодиспасуперсдант

Специсуперстанта

Специдиспосуперсдант

Специдисписуперсдант

Специессуперсдант

Специфеносуперсдант

Специдиспесуперсдант

Специдиспасуперсдант

Спецосуперстанта

Спецодиспосуперсдант

Спецодисписуперсдант

Спецоессуперсдант

Спецофеносуперсдант

Спецодиспесуперсдант

Спецодиспасуперсдант

Суперстанта

Диспосуперстанта

Дисписуперстанта

Ессуперстанта

Феносуперстанта

Диспесуперстанта

Диспасуперстанта

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосустедант

Спецадисписустедант

Спецаессустедант

Спецафеносустедант

Спецадиспесустедант

Спецадиспасустедант

Спецесустант

Спецедиспосустедант

Спецедисписустедант

Спецеессустедант

Спецефеносустедант

Спецедиспесустедант ≡
реалитант

Спецедиспасустедант

Фосустант

Фодиспосустедант

Фодисписустедант

Фоессустедант

Фофеносустедант

Фодиспесустедант

Фодиспасустедант

Косустант

Кодиспосустедант

Кодисписустедант

Коессустедант

Кофеносустедант

Кодиспесустедант

Специсустант

Специдиспосустедант

Специдисписустедант

Специессустедант

Специфеносустедант

Специдиспесустедант

Специдиспасустедант

Спецосустант

Спецодиспосустедант

Спецодисписустедант

Спецоессустедант

Спецофеносустедант

Спецодиспесустедант

Спецодиспасустедант

Сустант

Диспосустант

Дисписустант

Ессустан

Феносустант

Диспесустант

Диспасустант

Кодиспасустедант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Спецадиспосустадант

Спецадисписустадант

Спецаессустадант

Спецафеносустадант

Спецадиспесустадант

Спецадиспасустадант ≡
реалитат

Спецесустат

Спецедиспосустадант

Спецедисписустадант

Спецеессустадант

Спецефеносустадант

Спецедиспесустадант

Спецедиспасустадант

Фосустат

Фодиспосустадант

Фодисписустадант

Фоессустадант

Фофеносустадант

Фодиспесустадант

Фодиспасустадант

Косустат

Кодиспосустадант

Кодисписустадант

Коессустадант

Кофеносустадант

Кодиспесустадант

Кодиспасустадант

Специсустат

Специдиспосустадант

Специдисписустадант

Специессустадант

Специфеносустадант

Специдиспесустадант

Специдиспасустадант

Спецосустат

Спецодиспосустадант

Спецодисписустадант

Спецоессустадант

Спецофеносустадант

Спецодиспесустадант

Спецодиспасустадант

Сустат

Диспосустат

Дисписустат

Ессустат

Феносустат

Диспесустат

Диспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

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

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

77

754

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Диспозат

Диспозант

Диспасустодант

Диспасустидант

Диспасубсдант

Диспасуперсдант

Диспесустодант

Диспесустидант

Диспесубсдант

Диспесуперсдант

Феносустодант

Феносустидант

Феносубсдант

Ессустодант

Ессустидант

Феносуперсдант ≡

Диспасустедант

Диспесустедант ≡
сусенсант

Диспасустадант ≡
сусенсат

Диспесустадант

супсенс

Феносустедант

Феносустадант

смисъл

Ессуперсдант

Ессустедант

Ессустадант

сусенсит

Дисписубсдант

Дисписуперсдант

Дисписустедант

Дисписустадант

Диспоид

Диспосустодант ≡
сусенсоид

Диспосустидант

Диспосубсдант

Диспосуперсдант

Диспосустедант

Диспосустадант

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

Явление

Същност

Диспозит

Дисписустодант

Дисписустидант ≡

Ессубсдант ≡

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Спецодиспозат

Спецодиспасустодант

Спецодиспасустидант

Спецодиспасубсдант

Спецодиспасуперсдант

Спецодиспасустедант

Спецодиспасустадант

Спецодиспозант

Спецодиспесустодант

Спецодиспесустидант

Спецодиспесубсдант

Спецодиспесуперсдант

Спецодиспесустедант

Спецодиспесустадант

Спецофеномен

Спецофеносустодант

Спецофеносустидант

Спецофеносубсдант

Спецофеносуперсдант

Спецофеносустедант

Спецофеносустадант

Спецосъщност

Спецоессустадант

Спецоессустидант

Спецоессубсдант

Спецоессуперсдант

Спецоессустедант

Спецоессустадант

Спецодиспозит

Спецодисписустодант

Спецодисписустидант

Спецодисписубсдант

Спецодисписуперсдант

Спецодисписустедант

Спецодисписустадант

Спецодиспоид

Спецодиспосустодант ≡
реалитоид

Спецодиспосустидант

Спецодиспосубсдант

Спецодиспосуперсдант

Спецодиспосустедант

Спецодиспосустадант

Спецоид

Спецосустоид

Спецосустит

Спецосубстанция

Спецосуперстанта

Спецосустант

Спецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Специдиспозат

Специдиспасустодант

Специдиспасустидант

Специдиспасубсдант

Специдиспасуперсдант

Специдиспасустедант

Специдиспасустадант

Специдиспозант

Специдиспесустодант

Специдиспесустидант

Специдиспесубсдант

Специдиспесуперсдант

Специдиспесустедант

Специдиспесустадант

Специфеномен

Специфеносустодант

Специфеносустидант

Специфеносубсдант

Специфеносуперсдант

Специфеносустедант

Специфеносустадант

Специсъщност

Специессустодант

Специессустидант

Специессубсдант

Специессуперсдант

Специессустедант

Специессустадант

Специдиспозит

Специдисписустодант

Специдисписустидант ≡
реалитит

Специдисписубсдант

Специдисписуперсдант

Специдисписустедант

Специдисписустадант

Специдиспоид

Специдиспосустодант

Специдиспосустидант

Специдиспосубсдант

Специдиспосуперсдант

Специдиспосустедант

Специдиспосустадант

Специфит

Специсуст
оид

Специсустит

Специсубстанция

Специсуперстанта

Специсустант

Специсустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

80

757

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Кодиспозат

Кодиспасустодант

Кодиспасустидант

Кодиспасубсдант

Кодиспасуперсдант

Кодиспасустедант

Кодиспасустадант

Кодиспозант

Кодиспесустодант

Кодиспесустидант

Кодиспесубсдант

Кодиспесуперсдант

Кодиспесустедант

Кодиспесустадант

Кофеномен

Кофеносустодант

Кофеносустидант

Кофеносубсдант

Кофеносуперсдант

Кофеносустедант

Кофеносустадант

Косъщност

Коессустодант

Коессустидант

естество

Коессуперсдант

Коессустедант

Коессустадант

Кодиспозит

Кодисписустодант

Кодисписустидант

Кодисписубсдант

Кодисписуперсдант

Кодисписустедант

Кодисписустадант

Кодиспоид

Кодиспосустодант

Кодиспосустидант

Кодиспосубсдант

Кодиспосуперсдант

Кодиспосустедант

Кодиспосустадант

Съдържание

Косустоид

Косустит

Косубстанция

Косуперстанта

Косустант

Косустат

Коессубсдант ≡

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Фодиспозат

Фодиспасустодант

Фодиспасустидант

Фодиспасубсдант

Фодиспасуперсдант

Фодиспасустедант

Фодиспасустадант

Фодиспозант

Фодиспесустодант

Фодиспесустидант

Фодиспесубсдант

Фодиспесуперсдант

Фодиспесустедант

Фодиспесустадант

Фофеномен

Фофеносустодант

Фофеносустидант

Фофеносубсдант

Фофеносуперсдант ≡
даденост

Фофеносустедант

Фофеносустадант

Фосъщност

Фоессустодант

Фоессустидант

Фоессубсдант

Фоессуперсдант

Фоессустедант

Фоессустадант

Фодиспозит

Фодисписустодант

Фодисписустидант

Фодисписубсдант

Фодисписуперсдант

Фодисписустедант

Фодисписустадант

Фодиспоид

Фодиспосустодант

Фодиспосустидант

Фодиспосубсдант

Фодиспосуперсдант

Фодиспосустедант

Фодиспосустадант

Форма

Фосустоид

Фосустит

Фосубстанция

Фосуперстанта

Фосустант

Фосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Спецедиспасустодант

Спецедиспасустидант

Спецедиспасубсдант

Спецедиспасуперсдант

Спецедиспасустедант

Спецедиспасустадант

Спецедиспозант

Спецедиспесустодант

Спецедиспесустидант

Спецедиспесубсдант

Спецедиспесуперсдант

Спецедиспесустедант ≡
реалитант

Спецедиспесустадант

Спецефеномен

Спецефеносустодант

Спецефеносустидант

Спецефеносубсдант

Спецефеносуперсдант

Спецефеносустедант

Спецефеносустадант

Спецесъщност

Спецеессустадант

Спецеессустидант

Спецеессубсдант

Спецеессуперсдант

Спецеессустедант

Спецеессустадант

Спецедиспозит

Спецедисписустодант

Спецедисписустидант

Спецедисписубсдант

Спецедисписуперсдант

Спецедисписустедант

Спецедисписустадант

Спецедиспоид

Спецедиспосустодант

Спецедиспосустидант

Спецедиспосубсдант

Спецедиспосуперсдант

Спецедиспосустедант

Спецедиспосустадант

Специфант

Спецесустоид

Спецесустит

Спецесубстанция

Спецесуперстанта

Спецесустант

Спецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

83

760

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Спецадиспасустодант

Спецадиспасустидант

Спецадиспасубсдант

Спецадиспасуперсдант

Спецадиспасустедант

Спецадиспасустадант
≡ реали-

Спецадиспозант

Спецадиспесустодант

Спецадиспесустидант

Спецадиспесубсдант

Спецадиспесуперсдант

Спецадиспесустедант

Спецадиспесустадант

Спецафеномен

Спецафеносустодант

Спецафеносустидант

Спецафеносубсдант

Спецафеносуперсдант

Спецафеносустедант

Спецафеносустадант

Спецасъщност

Спецаессустодант

Спецаессустидант

Спецаессубсдант

Спецаессуперсдант

Спецаессустедант

Спецаессустадант

Спецадиспозит

Спецадисписустодант

Спецадисписустидант

Спецадисписубсдант

Спецадисписуперсдант

Спецадисписустедант

Спецадисписустадант

Спецадиспоид

Спецадиспосустодант

Спецадиспосустидант

Спецадиспосубсдант

Спецадиспосуперсдант

Спецадиспосустедант

Спецадиспосустадант

Специфат

Спецасустоид

Спецасустит

Спецасубстанция

Спецасуперстанта

Спецасустант

Спецасустат

тат

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

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

85

762

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенсубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и но86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически ZS-хипертипоид, т.е. концептуален икономически
субти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустоид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
4. Икономическа субтисубстанция (съкр. – субтисубс).
5. Икономическа субтисуперстанта (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономическа субтисубстанция и икономическа субтисуперстанта.
7. Икономически субтисустат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща се
от икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтидиспоид (съкр. – субтидиспо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтидиспозит (съкр. – субтидиспи) – единство на икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление (икономическия
субтифеномен).
4. Икономическа субтисъщност (съкр. – субтиес).
5. Икономическо субтиявление (съкр. – субтифено) (икономически субтифеномен).
6. Икономически субтидиспозант (съкр. – субтидиспе) – общо понятие за
икономическа субтисъщност и икономическо субтиявление.
7. Икономически субтидиспозат (съкр. – субтидиспа) – двойка, състояща
се от икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецоид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецифит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
4. Икономическо субтисъдържание (съкр. – субтико).
5. Икономическа субтиформа (съкр. – субтифо).
6. Икономически субтиспецифант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономическо субтисъдържание и икономическа субтиформа.
7. Икономически субтиспецифат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSML-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс
DT-ZNSML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-ZNSML-AC/B-7

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецасустодант

Субтиспецасустидант

Субтиспецасубсдант

Субтиспецасуперсдант

Субтиспецасустедант

Субтиспецасустадант
≡ субтисустрат

Субтиспецифант

Субтисубтиспецесустодант

Субтиспецесустидант

Субтиспецесубсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецесустедант
≡ субтисустрант

Субтиспецесустадант

Субтиформа

Субтифосустодант

Субтифосустидант

Субтифосубсдант

Субтифосуперсдант ≡
субтисуперстрат

Субтифосустедант

Субтифосустадант

Субтисубтисъдържание

Субтикосустодант

Субтикосустидант

Субтикосубсдант ≡
субтисубстрат

Субтикосуперсдант

Субтикосустедант

Субтикосустадант

Субтиспецифит

Субтиспецисустодант

Субтиспецисустидант
≡ субтисустрит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецисустедант

Субтиспецисустадант

Субтиспецоид

Субтиспецосуст
одант ≡
субтисустроид

Субтиспецосустидант

Субтиспецосубсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецосустедант

Субтиспецосустадант

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосустодант

Субтиспецадиспосустидант

Субтиспецадиспосубсдант

Субтиспецадиспосуперсдант

Субтиспецадиспосустедант

Субтиспецадиспосустадант

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустодант

Субтиспецедиспосустидант

Субтиспецедиспосубсдант

Субтиспецедиспосуперсдант

Субтиспецедиспосустедант

Субтиспецедиспосустадант

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустодант

Субтифодиспосустидант

Субтифодиспосубсдант

Субтифодиспосуперсдант

Субтифодиспосустедант

Субтифодиспосустадант

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустодант

Субтикодиспосустидант

Субтикодиспосубсдант

Субтикодиспосуперсдант

Субтикодиспосустедант

Субтикодиспосустадант

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустодант

Субтиспецидиспосустидант

Субтиспецидиспосубсдант

Субтиспецидиспосуперсдант

Субтиспецидиспосустедант

Субтиспецидиспосустадант

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустодант ≡
субтиреалитоид

Субтисубтиспецодиспосустидант

Субтиспецодиспосубсдант

Субтиспецодиспосуперсдант

Субтиспецодиспосустедант

Субтиспецодиспосустадант

Субтидиспоид

Субтидиспосустоид

Субтидиспосустит

Субтидиспосубстанция

Субтидиспосуперстанта

Субтидиспосустант

Субтидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадисписустодант

Субтиспецадисписустидант

Субтиспецадисписубсдант

Субтиспецадисписуперсдант

Субтиспецадисписустедант

Субтиспецадисписустадант

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустодант

Субтиспецедисписустидант

Субтиспецедисписубсдант

Субтиспецедисписуперсдант

Субтиспецедисписустедант

Субтиспецедисписустадант

Субтифодиспозит

Субтифодисписустодант

Субтифодисписустидант

Субтифодисписубсдант

Субтифодисписуперсдант

Субтифодисписустедант

Субтифодисписустадант

Субтикодиспозит

Субтикодисписустодант

Субтикодисписустидант

Субтикодисписубсдант

Субтикодисписуперсдант

Субтикодисписустедант

Субтикодисписустадант

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустодант

Субтиспецидисписустидант
≡ субтиреалитит

Субтиспецидисписубсдант

Субтиспецидисписуперсдант

Субтиспецидисписустедант

Субтиспецидисписустадант

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустодант

Субтиспецодисписустидант

Субтиспецодисписубсдант

Спецодисписуперсдант

Субтиспецодисписустедант

Субтиспецодисписустадант

Субтидиспозит

Субтидисписустоид

Субтидисписустит

Субтидисписубстанция

Субтидисписуперстанта

Субтидисписустант

Субтидисписустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецаессустодант

Субтиспецаессустидант

Субтиспецаессубсдант

Субтиспецаессуперсдант

Субтиспецаессустедант

Субтиспецаессустадант

Субтиспецесъщност

Субтиспецеессустодант

Субтиспецеессустидант

Субтиспецеессубсдант

Субтиспецеессуперсдант

Субтиспецеессустедант

Субтиспецеессустадант

Субтифосъщност

Субтифоессустодант

Субтифоессустидант

Субтифоессубсдант

Субтифоессуперсдант

Субтифоессустедант

Субтифоессустадант

Субтикоессустодант

Субтикоессустидант

Субтикоессубсдант ≡
субтиестество

Субтикоессуперсдант

Субтикоессустедант

Субтикоессустадант

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустодант

Субтиспециессустидант

Субтиспециессубсдант

Субтиспециессуперсдант

Субтиспециессустедант

Субтиспециессустадант

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустодант

Субтиспецоессустидант

Субтиспецоессубсдант

Субтиспецоессуперсдант

Субтиспецоессустедант

Субтиспецоессустадант

Субтисъщност

Субтиессустоид

Субтиессустит

Субтиессубстанция

Субтиессуперстанта

Субтиессустант

Субтиессустат

Субтикосъщност

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецафеносустодант

Субтиспецафеносустидант

Субтиспецафеносубсдант

Субтиспецафеносуперсдант

Субтиспецафеносустедант

Субтиспецафеносустадант

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустодант

Субтиспецефеносустидант

Субтиспецефеносубсдант

Субтиспецефеносуперсдант

Субтиспецефеносустедант

Субтиспецефеносустадант

Субтифофеномен

Субтифофеносустодант

Субтифофеносустидант

Субтифофеносубсдант

Субтифофеносуперсдант ≡
субтидаденост

Субтифофеносустедант

Субтифофеносустадант

Субтикофеноме
н

Субтикофеносустодант

Субтикофеносустидант

Субтикофеносубсдант

Субтикофеносуперсдант

Субтикофеносустедант

Субтикофеносустадант

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустодант

Субтиспецифеносустидант

Субтиспецифеносубсдант

Субтиспецифеносуперсдант

Субтиспецифеносустедант

Субтиспецифеносустадант

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустодант

Субтиспецофеносустидант

Субтиспецофеносубсдант

Субтиспецофеносуперсдант

Субтиспецофеносустедант

Субтиспецофеносустадант

Субтифеномен

Субтифеносустоид

Субтифеносустит

Субтифеносубстанция

Субтифеносуперстанта

Субтифеносустант

Субтифеносустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспесустодант

Субтиспецадиспесустидант

Субтиспецадиспесубсдант

Субтиспецадиспесуперсдант

Субтиспецадиспесустедант

Субтиспецадиспесустадант

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспесустодант

Субтиспецедиспесустидант

Субтиспецедиспесубсдант

Субтиспецедиспесуперсдант

Субтиспецедиспесустедант
≡ субтиреалитант

Субтиспецедиспесустадант

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустодант

Субтифодиспесустидант

Субтифодиспесубсдант

Субтифодиспесуперсдант

Субтифодиспесустедант

Субтифодиспесустадант

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустодант

Субтикодиспесустидант

Субтикодиспесубсдант

Субтикодиспесуперсдант

Субтикодиспесустедант

Субтикодиспесустадант

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустодант

Субтиспецидиспесустидант

Субтиспецидиспесубсдант

Субтиспецидиспесуперсдант

Субтиспецидиспесустедант

Субтиспецидиспесустадант

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустодант

Субтиспецодиспесустидант

Субтиспецодиспесубсдант

Субтиспецодиспесуперсдант

Субтиспецодиспесустедант

Субтиспецодиспесустадант

Субтидиспозант

Субтидиспесустоид

Субтидиспесустит

Субтидиспесубстанция

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспесустант

Субтидиспесустат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспасустодант

Субтиспецадиспасустидант

Субтиспецадиспасубсдант

Субтиспецадиспасуперсдант

Субтиспецадиспасустедант

Субтиспецадиспасустадант
≡ субтиреалитат

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспасустодант

Субтиспецедиспасустидант

Субтиспецедиспасубсдант

Субтиспецедиспасуперсдант

Субтиспецедиспасустедант

Субтиспецедиспасустадант

Субтифодиспозат

Субтифодиспасустодант

Субтифодиспасустидант

Субтифодиспасубсдант

Субтифодиспасуперсдант

Субтифодиспасустедант

Субтифодиспасустадант

Субтикодиспозат

Субтикодиспасустодант

Субтикодиспасустидант

Субтикодиспасубсдант

Субтикодиспасуперсдант

Субтикодиспасустедант

Субтикодиспасустадант

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустодант

Субтиспецидиспасустидант

Субтиспецидиспасубсдант

Субтиспецидиспасуперсдант

Субтиспецидиспасустедант

Субтиспецидиспасустадант

Субтиспецодисп
озат

Субтиспецодиспасустодант

Субтиспецодиспасустидант

Субтиспецодиспасубсдант

Субтиспецодиспасуперсдант

Субтиспецодиспасустедант

Субтиспецодиспасустадант

Субтидиспозат

Субтидиспасустоид

Субтидиспасустит

Субтидиспасубстанция

Субтидиспасуперстанта

Субтидиспасустант

Субтидиспасустат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадисподант

Субтиспецадиспидант

Субтиспецаесдант

Субтиспецафенодант

Субтиспецадиспедант

Субтиспецадиспадант ≡
субтиесфеноформат

Субтиспецифант

Субтиспецедисподант

Субтиспецедиспидант

Субтиспецеесдант

Субтиспецефенодант

Субтиспецедиспедант ≡
субтиесфеноформант

Субтиспецедиспадант

Субтиформа

Субтифодисподант

Субтифодиспидант

Субтифоесдант

Субтифофенодант
≡ субтипроявление

Субтифодиспедант

Субтифодиспадант

Субтисъдържание

Субтикодисподант

Субтикодиспидант

Субтикоесдант ≡
субтисъщина

Субтикофенодант

Субтикодиспедант

Субтикодиспадант

Субтиспецифит

Субтиспецидисподант

Субтиспецидисп
идант ≡
субтиесфеноформит

Субтиспециесдант

Субтиспецифенодант

Субтиспецидиспедант

Субтиспецидиспадант

Субтиспецоид

Субтиспецодисподант ≡
субтиесфеноформатоид

Субтиспецодиспидант

Субтиспецоесдант

Субтиспецофенодант

Субтиспецодиспедант

Субтиспецодиспадант

ZS-Хипертипоид

Субтидиспоид

Субтидиспозит

Субтисъщност

Субтифеномен

Субтидиспозант

Субтидиспозат

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосустодант

Субтиспецадисписустодант

Субтиспецаессустодант

Субтиспецафеносустодант

Субтиспецадиспесустодант

Субтиспецадиспасустодант

Субтиспецесустоид

Субтиспецедиспосустодант

Субтиспецедисписустодант

Субтиспецеессустодант

Субтиспецефеносустодант

Субтиспецедиспесустодант

Субтиспецедиспасустодант

Субтифосустоид

Субтифодиспосустодант

Субтифодисписустодант

Субтифоессустодант

Субтифофеносустодант

Субтифодиспесустодант

Субтифодиспасустодант

Субтикосустоид

Субтикодиспосустодант

Субтикодисписустодант

Субтикоессустодант

Субтикофеносустодант

Субтикодиспесустодант

Субтикодиспасустодант

Субтиспецисустоид

Субтиспецидиспосустодант

Субтиспецидисписустодант

Субтиспециессустодант

Субтиспецифеносустодант

Субтиспецидиспесустодант

Субтиспецидиспасустодант

Субтиспецосустоид

Субтиспецодиспосустодант
≡ субтиреалитоид

Субтиспецодисписустодант

Субтиспецоессустодант

Субтиспецофеносустодант

Субтиспецодиспесустодант

Субтиспецодиспасустодант

Субтисустоид

Субтидиспосустоид

Субтидисписустоид

Субтиессустоид

Субтифеносустоид

Субтидиспесустоид

Субтидиспасустоид

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосустидант

Субтиспецадисписуститдант

Субтиспецаессустидант

Субтиспецафеносустидант

Субтиспецадиспесустидант

Субтиспецадиспасустидант

Субтиспецесустит

Субтиспецедиспосустидант

Субтиспецедисписустидант

Субтиспецеессустидант

Субтиспецефеносустидант

Субтиспецедиспесустидант

Субтиспецедиспасустидант

Субтифосустит

Субтифодиспосустидант

Субтифодисписустидант

Субтифоессустидант

Субтифофеносустидант

Субтифодиспесустидант

Субтифодиспасустидант

Субтикосустит

Субтикодиспосустидант

Субтикодисписустидант

Субтикоессустидант

Субтикофеносустидант

Субтикодиспесустидант

Субтикодиспасустидант

Субтиспецисустит

Субтиспецидиспосустидант

Субтиспецидисписустидант
≡ субтиреалитит

Субтиспециессустидант

Субтиспецифеносустидант

Субтиспецидиспесустидант

Субтиспецидиспасустидант

Субтиспецосустит

Субтиспецоди
спосустидант

Субтиспецодисписустидант

Субтиспецоессустидант

Субтиспецофеносустидант

Субтиспецодиспесустидант

Субтиспецодиспасустидант

Субтисустит

Субтидиспосустит

Субтидисписустит

Субтиессустит

Субтифеносустит

Субтидиспесустит

Субтидиспасустит

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосубсдант

Субтиспецадисписубсдант

Субтиспецаессубсдант

Субтиспецафеносубсдант

Субтиспецадиспесубсдант

Субтиспецадиспасубсдант

Субтиспецесубстанция

Субтиспецедиспосубсдант

Субтиспецедисписубсдант

Субтиспецеессубсдант

Субтиспецефеносубсдант

Субтиспецедиспесубсдант

Субтиспецедиспасубсдант

Субтифосубстанция

Субтифодиспосубсдант

Субтифодисписубсдант

Субтифоессубсдант

Субтифофеносубсдант

Субтифодиспесубсдант

Субтифодиспасубсдант

Субтикосубстанция

Субтикодиспосубсдант

Субтикодисписубсдант

Субтикоессубсдант ≡
субтиестество

Субтикофеносубсдант

Субтикодиспесубсдант

Субтикодиспасубсдант

Субтиспецисубстанция

Субтиспецидиспосубсдант

Субтиспецидисписубсдант

Субтиспециессубсдант

Субтиспецифеносубсдант

Субтиспецидиспесубсдант

Субтиспецидиспасубсдант

Субтиспецосубстанция

Субтиспецодиспосубсдант

Субтиспецодисписубсдант

Субтиспецоессубсдант

Субтиспецофеносубсдант

Субтиспецодиспесубсдант

Субтиспецодиспасубсдант

Субтисубстанция

Субтидиспосубстанция

Субтидисписубстанция

Субтиессубстанция

Субтифеносубстанция

Субтидиспесубстанция

Субтидиспасубстанция

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосуперсдант

Субтиспецадисписуперсдант

Субтиспецаессуперсдант

Субтиспецафеносуперсдант

Субтиспецадиспесуперсдант

Субтиспецадиспасуперсдант

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецедиспосуперсдант

Субтиспецедисписуперсдант

Субтиспецеессуперсдант

Субтиспецефеносуперсдант

Субтиспецедиспесуперсдант

Субтиспецедиспасуперсдант

Субтифосуперстанта

Субтифодиспосуперсдант

Субтифодисписуперсдант

Субтифоессуперсдант

Субтифофеносуперсдант ≡
субтидаденост

Субтифодиспесуперсдант

Субтифодиспасуперсдант

Субтикосуперстанта

Субтикодиспосуперсдант

Субтикодисписуперсдант

Субтикоессуперсдант

Субтикофеносуперсдант

Субтикодиспесуперсдант

Субтикодиспасуперсдант

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецидиспосуперсдант

Субтиспецидисписуперсдант

Субтиспециессуперсдант

Субтиспецифеносуперсдант

Субтиспецидиспесуперсдант

Субтиспецидиспасуперсдант

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецодиспосуперсдант

Субтиспецодисписуперсдант

Субтиспецоессуперсдант

Субтиспецофеносуперсдант

Субтиспецодиспесуперсдант

Субтиспецодиспасуперсдант

Субтисуперстанта

Субтидиспосуперстанта

Субтидисписуперстанта

Субтиессуперстанта

Субтифеносуперстанта

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспасуперстанта

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосустедант

Субтиспецадисписустедант

Субтиспецаессустедант

Субтиспецафеносустедант

Субтиспецадиспесустедант

Субтиспецадиспасустедант

Субтиспецесустант

Субтиспецедиспосустедант

Субтиспецедисписустедант

Субтиспецеессустедант

Субтиспецефеносустедант

Субтиспецедиспесустедант
≡ субтиреалитант

Субтифосустант

Субтифодиспосустедант

Субтифодисписустедант

Субтифоессустедант

Субтифофеносустедант

Субтифодиспесустедант

Субтифодиспасустедант

Субтикосустант

Субтикодиспосустедант

Субтикодисписустедант

Субтикоессустедант

Субтикофеносустедант

Субтикодиспесустедант

Субтикодиспасустедант

Субтиспецисустант

Субтиспецидиспосустедант

Субтиспецидисписустедант

Субтиспециессустедант

Субтиспецифеносустедант

Субтиспецидиспесустедант

Субтиспецидиспасустедант

Субтиспецосустант

Субтиспецоди
спосустедант

Субтиспецодисписустедант

Субтиспецоессустедант

Субтиспецофеносустедант

Субтиспецодиспесустедант

Субтиспецодиспасустедант

Субтисустант

Субтидиспосустант

Субтидисписустант

Субтиессустан

Субтифеносустант

Субтидиспесустант

Субтидиспасустант

Субтиспецедиспасустедант

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

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспосустадант

Субтиспецадисписустадант

Субтиспецаессустадант

Субтиспецафеносустадант

Субтиспецадиспесустадант

Субтиспецадиспасустадант
≡ субтиреалитат

Субтиспецесустат

Субтиспецедиспосустадант

Субтиспецедисписустадант

Субтисубтиспецеессуста-

Субтиспецефеносустадант

Субтиспецедиспесустадант

Субтиспецедиспасустадант

Субтифосустат

Субтифодиспосустадант

Субтифодисписустадант

Субтифоессустадант

Субтифофеносустадант

Субтифодиспесустадант

Субтифодиспасустадант

Субтикосустат

Субтикодиспосустадант

Субтикодисписустадант

Субтикоессустадант

Субтикофеносустадант

Субтикодиспесустадант

Субтикодиспасустадант

Субтиспецисустат

Субтиспецидиспосустадант

Субтиспецидисписустадант

Субтиспециессустадант

Субтиспецифеносустадант

Субтиспецидиспесустадант

Субтиспецидиспасустадант

Субтиспецосустат

Субтиспецоди
спосустадант

Субтиспецодисписустадант

Субтиспецоессустадант

Субтиспецофеносустадант

Субтиспецодиспесустадант

Субтиспецодиспасустадант

Субтисустат

Субтидиспосустат

Субтидисписустат

Субтиессустат

Субтифеносустат

Субтидиспесустат

Субтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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781

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

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

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтидиспасустодант

Субтидиспасустидант

Субтидиспасубсдант

Субтидиспасуперсдант

Субтидиспасустедант

Субтидиспасустадант
≡ субтисусенсат

Субтидиспозант

Субтидиспесустодант

Субтидиспесустидант

Субтидиспесубсдант

Субтидиспесуперсдант

Субтидиспесустедант
≡ субтисусенсант

Субтидиспесустадант

Субтифеномен

Субтифеносустодант

Субтифеносустидант

Субтифеносубсдант

Субтифеносуперсдант ≡
субтисупсенс

Субтифеносустедант

Субтифеносустадант

Субтисъщност

Субтиессустодант

Субтиессустидант

Субтиессубсдант ≡
субтисмисъл

Субтиессуперсдант

Субтиессустедант

Субтиессустадант

Субтидиспозит

Субтидисписустодант

Субтидисписустидант
≡ субтисусенсит

Субтидисписубсдант

Субтидисписуперсдант

Субтидисписустедант

Субтидисписустадант

Субтидиспоид

Субтидиспосустодант
≡ субтисусенсоид

Субтидиспосустидант

Субтидиспосубсдант

Субтидиспосуперсдант

Субтидиспосустедант

Субтидиспосустадант

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтиспецодиспозат

Субтиспецодиспасустодант

Субтиспецодиспасустидант

Субтиспецодиспасубсдант

Субтиспецодиспасуперсдант

Субтиспецодиспасустедант

Субтиспецодиспасустадант

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустодант

Субтиспецодиспесустидант

Субтиспецодиспесубсдант

Субтиспецодиспесуперсдант

Субтиспецодиспесустедант

Субтиспецодиспесустадант

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустодант

Субтиспецофеносустидант

Субтиспецофеносубсдант

Субтиспецофеносуперсдант

Субтиспецофеносустедант

Субтиспецофеносустадант

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустадант

Субтиспецоессустидант

Субтиспецоессубсдант

Субтиспецоессуперсдант

Субтиспецоессустедант

Субтиспецоессустадант

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустодант

Субтиспецодисписустидант

Субтиспецодисписубсдант

Субтиспецодисписуперсдант

Субтиспецодисписустедант

Субтиспецодисписустадант

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустодант
≡ субтиреалитоид

Субтиспецодиспосустидант

Субтиспецодиспосубсдант

Субтиспецодиспосуперсдант

Субтиспецодиспосустедант

Субтиспецодиспосустадант

Субтиспецоид

Субтиспецосустоид

Субтиспецосустит

Субтиспецосубстанция

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецосустант

Субтиспецосустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустодант

Субтиспецидиспасустидант

Субтиспецидиспасубсдант

Субтиспецидиспасуперсдант

Субтиспецидиспасустедант

Субтиспецидиспасустадант

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустодант

Субтиспецидиспесустидант

Субтиспецидиспесубсдант

Субтиспецидиспесуперсдант

Субтиспецидиспесустедант

Субтиспецидиспесустадант

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустодант

Субтиспецифеносустидант

Субтиспецифеносубсдант

Субтиспецифеносуперсдант

Субтиспецифеносустедант

Субтиспецифеносустадант

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустодант

Субтиспециессустидант

Субтиспециессубсдант

Субтиспециессуперсдант

Субтиспециессустедант

Субтиспециессустадант

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустодант

Субтиспецидисписустидант
≡ субтиреалитит

Субтиспецидисписубсдант

Субтиспецидисписуперсдант

Субтиспециди
списустедант

Субтиспециди
списустадант

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустодант

Субтиспецидиспосустидант

Субтиспецидиспосубсдант

Субтиспецидиспосуперсдант

Субтиспецидиспосустедант

Субтиспецидиспосустадант

Субтиспецифит

Субтиспецисустоид

Субтиспецису
стит

Субтиспецисубстанция

Субтиспецисуперстанта

СубтисСпецисустант

Субтиспецису
стат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтикодиспасустодант

Субтикодиспасустидант

Субтикодиспасубсдант

Субтикодиспасуперсдант

Субтикодиспасустедант

Субтикодиспасустадант

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустодант

Субтикодиспесустидант

Субтикодиспесубсдант

Субтикодиспесуперсдант

Субтикодиспесустедант

Субтикодиспесустадант

Субтикофеномен

Субтикофеносустодант

Субтикофеносустидант

Субтикофеносубсдант

Субтикофеносуперсдант

Субтикофеносустедант

Субтикофеносустадант

Субтикосъщност

Субтикоессустодант

Субтикоессустидант

Субтикоессубсдант ≡
субтиестество

Субтикоессуперсдант

Субтикоессустедант

Субтикоессустадант

Субтикодиспозит

Субтикодисписустодант

Субтикодисписустидант

Субтикодисписубсдант

Субтикодисписуперсдант

Субтикодисписустедант

Субтикодисписустадант

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустодант

Субтикодиспосустидант

Субтикодиспосубсдант

Субтикодиспосуперсдант

Субтикодиспосустедант

Субтикодиспосустадант

Субтисъдържание

Субтикосустоид

Субтикосустит

Субтикосубстанция

Субтикосуперстанта

Субтикосустант

Субтикосустат

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

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифодиспозат

Субтифодиспасустодант

Субтифодиспасустидант

Субтифодиспасубсдант

Субтифодиспасуперсдант

Субтифодиспасустедант

Субтифодиспасустадант

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустодант

Субтифодиспесустидант

Субтифодиспесубсдант

Субтифодиспесуперсдант

Субтифодиспесустедант

Субтифодиспесустадант

Субтифофеномен

Субтифофеносустодант

Субтифофеносустидант

Субтифофеносубсдант

Субтифофеносуперсдант ≡
субтидаденост

Субтифофеносустедант

Субтифофеносустадант

Субтифосъщност

Субтифоессустодант

Субтифоессустидант

Субтифоессубсдант

Субтифоессуперсдант

Субтифоессустедант

Субтифоессустадант

Субтифодиспозит

Субтифодисписустодант

Субтифодисписустидант

Субтифодисписубсдант

Субтифодисписуперсдант

Субтифодисписустедант

Субтифодисписустадант

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустодант

Субтифодиспосустидант

Субтифодиспосубсдант

Субтифодиспосуперсдант

Субтифодиспосустедант

Субтифодиспосустадант

Субтиформа

Субтифосустоид

Субтифосустит

Субтифосубстанция

Субтиффосуперстанта

Субтифосустант

Субтифосустат

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

Камен Миркович

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецедиспасустодант

Субтиспецедиспасустидант

Субтиспецедиспасубсдант

Субтиспецедиспасуперсдант

Субтиспецедиспасустедант

Субтиспецедиспасустадант

Субтиспецедиспесустодант

Субтиспецедиспесустидант

Субтиспецедиспесубсдант

Субтиспецедиспесуперсдант

Субтиспецедиспесустедант
≡ субтиреалитант

Субтиспецедиспесустадант

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустодант

Субтиспецефеносустидант

Субтиспецефеносубсдант

Субтиспецефеносуперсдант

Субтиспецефеносустедант

Субтиспецефеносустадант

Субтиспецесъщност

Субтиспецеессустадант

Субтиспецеессустидант

Субтиспецеессубсдант

Субтиспецеессуперсдант

Субтиспецеессустедант

Субтиспецеессустадант

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустодант

Субтиспецедисписустидант

Субтиспецедисписубсдант

Субтиспецедисписуперсдант

Субтиспецедисписустедант

Субтиспецедисписустадант

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустодант

Субтиспецедиспосустидант

Субтиспецедиспосубсдант

Субтиспецедиспосуперсдант

Субтиспецедиспосустедант

Субтиспецедиспосустадант

Субтиспецифант

Субтиспецесустоид

Субтиспецесустит

Субтиспецесубстанция

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецесустант

Субтиспецесустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспозант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоалностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтиспецадиспасустодант

Субтиспецадиспасустидант

Субтиспецадиспасубсдант

Субтиспецадиспасуперсдант

Субтиспецадиспасустедант

Субтиспецадиспасустадант
≡ субтиреалитат

Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспесустодант

Субтиспецадиспесустидант

Субтиспецадиспесубсдант

Субтиспецадиспесуперсдант

Субтиспецадиспесустедант

Субтиспецадиспесустадант

Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустодант

Субтиспецафеносустидант

Субтиспецафеносубсдант

Субтиспецафеносуперсдант

Субтиспецафеносустедант

Субтиспецафеносустадант

Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустодант

Субтиспецаессустидант

Субтиспецаессубсдант

Субтиспецаессуперсдант

Субтиспецаессустедант

Субтиспецаессустадант

Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустодант

Субтиспецадисписустидант

Субтиспецадисписубсдант

Субтиспецадисписуперсдант

Субтиспецадисписустедант

Субтиспецадисписустадант

Субтиспецадиспоид

Субтиспецади
спосустодант

Субтиспецадиспосустидант

Субтиспецадиспосубсдант

Субтиспецадиспосуперсдант

Субтиспецадиспосустедант

Субтиспецадиспосустадант

Субтиспецифат

Субтиспецасустоид

Субтиспецасустит

Субтиспецасубстанция

Субтиспецасуперстанта

Субтиспецасустант

Субтиспецасустат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducoalitic operative derelevant typical economic exoobsiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и означавано с индекс
DT-HEQML. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разно113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
За дукоалностните оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и адап114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HQхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотаид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустататит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
4. Икономически обсисубстат (съкр. – обсисубс) (същото като икономическа обсисъставност).
5. Икономически обсисуперстат (съкр. – обсисуперс) (същото като
икономически обсизапас).
6. Икономически обсисустататант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстат и икономически обсисуперстат.
7. Икономически обсисустататат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически обсисигнотеид (съкр. – обсисигно) (същото като икономически обсиинтерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисигнитит (съкр. – обсисигни) (същото като уницентален икономически обсиинтерес) – единство на икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
4. Икономически обситранссигнитит (съкр. – обситранс) (същото като
трансцентален икономически обсиинтерес).
5. Икономически обсиинсигнитит (съкр. – обсиинсиг) (същото като инцентален икономически обсиинтерес).
6. Икономически обсисигнитант (съкр. – обсисигне) (същото като центален икономически обсиинтерес) – общо понятие за икономически обситранссигнитит и икономически обсиинсигнитит.
7. Икономически обсисигнитат (съкр. – обсисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиконтотеид (съкр. – обсиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиконтетит (съкр. – обсиконти) (същото като
икономическа обсиудовлетвореност) – единство на икономическия
обсиконтедент и икономическия обсиконтединт.
4. Икономически обсиконтедент (съкр. – обсиконде) (същото като икономическа обсиизгодност и като икономическо обсисъстояние).
5. Икономически обсиконтединт (съкр. – обсиконди) (същото като
икономическа обсизадоволеност и като икономически обсиактив).
6. Икономически обсиузеконтединт (съкр. – обсиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обсизадоволеност и като ползваем икономически обсиактив).
7. Икономически обсиестконтединт (съкр. – обсиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обсизадоволеност и като сметен икономически обсиактив).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Икономически обсиконтетант (съкр. – обсиконте) (същото като икономическа обсипригодност) – общо понятие за икономически обсиконтедент и
икономически обсиконтединт.
9. Икономически обсиконтетат (съкр. – обсиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтедент и икономическия обсиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQML-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HEQML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасустотадант

Обсиконтасуститадант

Обсиконтасубстадант

Обсиконтасуперстадант

Обтиконтасустетадант

Обтиконтасустатадант

Обсиконтетант

Обсиконтесустотадант

Обсиконтесуститадант

Обсиконтесубстадант

Обсиконтесуперстадант

Обсиконтесустетадант

Обсиконтесустатадант

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотадант

Обсиесткондисуститадант

Обсиесткондисубстадант

Обсиесткондисуперстадант

Обсиесткондисустетадант

Обсиесткондисустатадант

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотадант

Обсиузекондисуститадант

Обсиузекондисубстадант

Обсиузекондисуперстадант

Обсиузекондисустетадант

Обсиузекондисустатадант

Обсиконтединт

Обсикондисустотадант

Обсикондисуститадант

Обсикондисубстадант

Обсикондисуперстадант

Обсикондисустетадант

Обсикондисустатадант

Обсиконтедент

Обсикондесустотадант

Обсикондесуститадант

Обсикондесубстадант

Обсикондесуперстадант

Обсикондесустетадант

Обсикондесустатадант

Обсиконтетит

Обсиконтисустотадант

Обсиконтисуститадант

Обсиконтисубстадант

Обсиконтисуперстадант

Обсиконтисустетадант

Обсиконтисустатадант

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотадант

Обсиконтосуститадант

Обсиконтосубстадант

Обсиконтосуперстадант

Обсиконтосустетадант

Обсиконтосустатадант

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Или сметен
икономически
обсиактив, или
икономическа
обсисъставност

Или сметен
икономически
обсиактив, или
икономически
обсизапас

Ползваем
икономически
обсиактив

Или ползваем
икономически
обсиактив, или
икономическа
обсисъставност

Или ползваем
икономически
обсиактив, или
икономически
обсизапас

Икономически
обсиактив

Или икономически обсиактив, или икономическа обсисъставност

Или икономически обсиактив, или икономически обсизапас

Икономическо обсисъстояние

Или икономическо обсисъстояние, или
икономическа
обсисъставност

Или икономическо обсисъстояние, или
икономически
обсизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQML-AC/B-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотадант

Обсиконтасигносуститадант

Обсиконтасигносубстадант

Обсиконтасигносуперстадант

Обсиконтасигносустетадант

Обсиконтасигносустатадант

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотадант

Обсиконтесигносуститадант

Обсиконтесигносубстадант

Обсиконтесигносуперстадант

Обсиконтесигносустетадант

Обсиконтесигносустатадант

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотадант

Обсиесткондисигносуститадант

Обсиесткондисигносубстадант

Обсиесткондисигносуперстадант

Обсиесткондисигносустетадант

Обсиесткондисигносустатадант

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотадант

Обсиузекондисигносуститадант

Обсиузекондисигносубстадант

Обсиузекондисигносуперстадант

Обсиузекондисигносустетадант

Обсиузекондисигносустатадант

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотадант

Обсикондисигносуститадант

Обсикондисигносубстадант

Обсикондисигносуперстадант

Обсикондисигносустетадант

Обсикондисигносустатадант

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотадант

Обсикондесигносуститадант

Обсикондесигносубстадант

Обсикондесигносуперстадант

Обсикондесигносустетадант

Обсикондесигносустатадант

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотадант

Обсиконтисигносуститадант

Обсиконтисигносубстадант

Обсиконтисигносуперстадант

Обсиконтисигносустетадант

Обсиконтисигносустатадант

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотадант

Обсиконтосигносуститадант

Обсиконтосигносубстадант

Обсиконтосигносуперстадант

Обсиконтосигносустетадант

Обсиконтосигносустатадант

Обсисигнотеид

Обсисигносустотаид

Обсисигносустататит

Обсисигносубстат

Обсисигносуперстат

Обсисигносустататант

Обсисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотадант

Обсиконтасигнисуститадант

Обсиконтасигнисубстадант

Обсиконтасигнисуперстадант

Обсиконтасигнисустетадант

Обсиконтасигнисустатадант

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотадант

Обсиконтесигнисуститадант

Обсиконтесигнисубстадант

Обсиконтесигнисуперстадант

Обсиконтесигнисустетадант

Обсиконтесигнисустатадант

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотадант

Обсиесткондисигнисуститадант

Обсиесткондисигнисубстадант

Обсиесткондисигнисуперстадант

Обсиесткондисигнисустетадант

Обсиесткондисигнисустатадант

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотадант

Обсиузекондисигнисуститадант

Обсиузекондисигнисубстадант

Обсиузекондисигнисуперстадант

Обсиузекондисигнисустетадант

Обсиузекондисигнисустатадант

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотадант

Обсикондисигнисуститадант

Обсикондисигнисубстадант

Обсикондисигнисуперстадант

Обсикондисигнисустетадант

Обсикондисигнисустатадант

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотадант

Обсикондесигнисуститадант

Обсикондесигнисубстадант

Обсикондесигнисуперстадант

Обсикондесигнисустетадант

Обсикондесигнисустатадант

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотадант

Обсиконтисигнисуститадант

Обсиконтисигнисубстадант

Обсиконтисигнисуперстадант

Обсиконтисигнисустетадант

Обсиконтисигнисустатадант

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотадант

Обсиконтосигнисуститадант

Обсиконтосигнисубстадант

Обсиконтосигнисулерстадант

Обсиконтосигнисустетадант

Обсиконтосигнисустатадант

Обсисигнитит

Обсисигнисустотаид

Обсисигнисустататит

Обсисигнисубстат

Обсисигнисуперстат

Обсисигнисустататант

Обсисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотадант

Обсиконтатранссуститадант

Обсиконтатранссубстадант

Обсиконтатранссуперстадант

Обсиконтатранссустетадант

Обсиконтатранссустатадант

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотадант

Обсиконтетранссуститадант

Обсиконтетранссубстадант

Обсиконтетранссуперстадант

Обсиконтетранссустетадант

Обсиконтетранссустатадант

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотадант

Обсиесткондитранссуститадант

Обсиесткондитранссубстадант

Обсиесткондитранссуперстадант

Обсиесткондитранссустетадант

Обсиесткондитранссустатадант

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотадант

Обсиузекондитранссуститадант

Обсиузекондитранссубстадант

Обсиузекондитранссуперстадант

Обсиузекондитранссустетадант

Обсиузекондитранссустатадант

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотадант

Обсикондитранссуститадант

Обсикондитранссубстадант

Обсикондитранссуперстадант

Обсикондитранссустетадант

Обсикондитранссустатадант

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотадант

Обсикондетранссуститадант

Обсикондетранссубстадант

Обсикондетранссуперстадант

Обсикондетранссустетадант

Обсикондетранссустатадант

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотадант

Обсиконтитранссуститадант

Обсиконтитранссубстадант

Обсиконтитранссуперстадант

Обсиконтитранссустетадант

Обсиконтитранссустатадант

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотадант

Обсиконтотранссуститадант

Обсиконтотранссубстадант

Обсиконтотранссуперстадант

Обсиконтотранссустетадант

Обсиконтотранссустатадант

Обситранссигнитит

Обситранссустотаид

Обситранссустататит

Обситранссубстат

Обситранссуперстат

Обситранссустататант

Обситранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотадант

Обсиконтаинсигсуститадант

Обсиконтаинсигсубстадант

Обсиконтаинсигсуперстадант

Обсиконтаинсигсустетадант

Обсиконтаинсигсустатадант

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотадант

Обсиконтеинсигсуститадант

Обсиконтеинсигсубстадант

Обсиконтеинсигсуперстадант

Обсиконтеинсигсустетадант

Обсиконтеинсигсустатадант

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотадант

Обсиесткондиинсигсуститадант

Обсиесткондиинсигсубстадант

Обсиесткондиинсигсуперстадант

Обсиесткондиинсигсустетадант

Обсиесткондиинсигсустатадант

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотадант

Обсиузекондиинсигсуститадант

Обсиузекондиинсигсубстадант

Обсиузекондиинсигсуперстадант

Обсиузекондиинсигсустетадант

Обсиузекондиинсигсустатадант

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотадант

Обсикондиинсигсуститадант

Обсикондиинсигсубстадант

Обсикондиинсигсуперстадант

Обсикондиинсигсустетадант

Обсикондиинсигсустатадант

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотадант

Обсикондеинсигсуститадант

Обсикондеинсигсубстадант

Обсикондеинсигсуперстадант

Обсикондеинсигсустетадант

Обсикондеинсигсустатадант

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотадант

Обсиконтиинсигсуститадант

Обсиконтиинсигсубстадант

Обсиконтиинсигсуперстадант

Обсиконтиинсигсустетадант

Обсиконтиинсигсустатадант

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотадант

Обсиконтоинсигсуститадант

Обсиконтоинсигсубстадант

Обсиконтоинсигсуперстадант

Обсиконтоинсигсустетадант

Обсиконтоинсигсустатадант

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотаид

Обсиинсигсустататит

Обсиинсигсубстат

Обсиинсигсуперстат

Обсиинсигсустататант

Обсиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMLAC/B-5) (Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотадант

Обсиконтасигнесуститадант

Обсиконтасигнесубстадант

Обсиконтасигнесуперстадант

Обсиконтасигнесустетадант

Обсиконтасигнесустатадант

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотадант

Обсиконтесигнесуститадант

Обсиконтесигнесубстадант

Обсиконтесигнесуперстадант

Обсиконтесигнесустетадант

Обсиконтесигнесустатадант

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотадант

Обсиесткондисигнесуститадант

Обсиесткондисигнесубстадант

Обсиесткондисигнесуперстадант

Обсиесткондисигнесустетадант

Обсиесткондисигнесустатадант

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотадант

Обсиузекондисигнесуститадант

Обсиузекондисигнесубстадант

Обсиузекондисигнесуперстадант

Обсиузекондисигнесустетадант

Обсиузекондисигнесустатадант

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотадант

Обсикондисигнесуститадант

Обсикондисигнесубстадант

Обсикондисигнесуперстадант

Обсикондисигнесустетадант

Обсикондисигнесустатадант

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотадант

Обсикондесигнесуститадант

Обсикондесигнесубстадант

Обсикондесигнесуерстадант

Обсикондесигнесустетадант

Обсикондесигнесустатадант

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотадант

Обсиконтисигнесуститадант

Обсиконтисигнесубстадант

Обсиконтисигнесуперстадант

Обсиконтисигнесустетадант

Обсиконтисигнесустатадант

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотадант

Обсиконтосигнесуститадант

Обсиконтосигнесубстадант

Обсиконтосигнесуперстадант

Обсиконтосигнесустетадант

Обсиконтосигнесустатадант

Обсисигнесустотаид

Обсисигнесустататит

Обсисигнесубстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнесустататант

Обсисигнесустататат

Обсисиг-

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотадант

Обсиконтасигнасуститадант

Обсиконтасигнасубстадант

Обсиконтасигнасуперстадант

Обсиконтасигнасустетадант

Обсиконтасигнасустатадант

Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотадант

Обсиконтесигнасуститадант

Обсиконтесигнасубстадант

Обсиконтесигнасуперстадант

Обсиконтесигнасустетадант

Обсиконтесигнасустатадант

Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотадант

Обсиесткондисигнасуститадант

Обсиесткондисигнасубстадант

Обсиесткондисигнасуперстадант

Обсиесткондисигнасустетадант

Обсиесткондисигнасустатадант

Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотадант

Обсиузекондисигнасуститадант

Обсиузекондисигнасубстадант

Обсиузекондисигнасуперстадант

Обсиузекондисигнасустетадант

Обсиузекондисигнасустатадант

Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотадант

Обсикондисигнасуститадант

Обсикондисигнасубстадант

Обсикондисигнасуперстадант

Обсикондисигнасустетадант

Обсикондисигнасустатадант

Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотадант

Обсикондесигнасуститадант

Обсикондесигнасубстадант

Обсикондесигнасуперстадант

Обсикондесигнасустетадант

Обсикондесигнасустатадант

Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотадант

Обсиконтисигнасуститадант

Обсиконтисигнасубстадант

Обсиконтисигнасуперстадант

Обсиконтисигнасустетадант

Обсиконтисигнасустатадант

Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотадант

Обсиконтосигнасуститадант

Обсиконтосигнасубстадант

Обсиконтосигнасуперстадант

Обсиконтосигнасустетадант

Обсиконтосигнасустатадант

Обсисигнасустотаид

Обсисигнасустататит

Обсисигнасубстат

Обсисигнасуперстат

Обсисигнасустататант

Обсисигнасустататат

Обсисиг-

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

DT-HEQML-BC/A-6
DT-HEQML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасигнотадант

Обсиконтасигнитадант

Обсиконтатранстадант

Обсиконтаинсигтадант

Обсиконтасигнетадант

Обсиконтасигнатадант

Обсиконтетант

Обсиконтесигнотадант

Обсиконтесигнитадант

Обсиконтетранстадант

Обсиконтеинсигтадант

Обсиконтесигнетадант

Обсиконтесигнатадант

Обсиестконтединт

Обсиесткондисигнотадант

Обсиесткондисигнитадант

Обсиесткондитранстадант

Обсиесткондиинсигтадант

Обсиесткондисигнетадант

Обсиесткондисигнатадант

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисигнотадант

Обсиузекондисигнитадант

Обсиузекондитранстадант

Обсиузекондиинсигтадант

Обсиузекондисигнетадант

Обсиузекондисигнатадант

Обсиконтединт

Обсикондисигнотадант

Обсикондисигнитадит

Обсикондитранстадант

Обсикондиинсигтадант

Обсикондисигнетадант

Обсикондисигнатадант

Обсиконтедент

Обсикондесигнотадант

Обсикондесигнитадант

Обсикондетранстадант

Обсикондеинсигтадант

Обсикондесигнетадант

Обсикондесигнатадант

Обсиконтетит

Обсиконтисигнотадант

Обсиконтисигнитадант

Обсиконтитранстадант

Обсиконтиинсигтадант

Обсиконтисигнетадант

Обсиконтисигнатадант

Обсиконтотеид

Обсиконтосигнотадант

Обсиконтосигнитадант

Обсиконтотранстадант

Обсиконтоинсигтадант

Обсиконтосигнетадант

Обсиконтосигнатадант

HQХипертипотеид

Обсисигнотаид

Обсисигнитит

Обситранссигнитит

Обсиинсигнитит

Обсисигнитант

Обсисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Или сметен
икономически
обсиактив, или
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Или сметен
икономически
обсиактив, или
инцентален
икономически
обсиинтерес

Ползваем
икономически
обсиактив

Или ползваем
икономически
обсиактив, или
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Или ползваем
икономически
обсиактив, или
инцентален
икономически
обсиинтерес

Икономически
обсиактив

Или икономически обсиактив, или
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Или икономически обсиактив, или
инцентален
икономически
обсиинтерес

Икономическо обсисъстояние

Или икономическо обсисъстояние, или
трансцентален
икономически
обсиинтерес

Или икономическо обсисъстояние, или
инцентален
икономически
обсиинтерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически обсиинтерес

Инцентален
икономически
обсиинтерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQML-BC/A-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустотаид

Обсиконтасигносустотадант

Обсиконтасигнисустотадант

Обсиконтатранссустотадант

Обсиконтаинсигсустотадант

Обсиконтасигнесустотадант

Обсиконтасигнасустотадант

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесигносустотадант

Обсиконтесигнисустотадант

Обсиконтетранссустотадант

Обсиконтеинсигсустотадант

Обсиконтесигнесустотадант

Обсиконтесигнасустотадант

Обсиесткондисустотаид

Обсиесткондисигносустотадант

Обсиесткондисигнисустотадант

Обсиесткондитранссустотадант

Обсиесткондиинсигсустотадант

Обсиесткондисигнесустотадант

Обсиесткондисигнасустотадант

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисигносустотадант

Обсиузекондисигнисустотадант

Обсиузекондитранссустотадант

Обсиузекондиинсигсустотадант

Обсиузекондисигнесустотадант

Обсиузекондисигнасустотадант

Обсикондисустотаид

Обсикондисигносустотадант

Обсикондисигнисустотадант

Обсикондитранссустотадант

Обсикондиинсигсустотадант

Обсикондисигнесустотадант

Обсикондисигнасустотадант

Обсикондесустотаид

Обсикондесигносустотадант

Обсикондесигнисустотадант

Обсикондетранссустотадант

Обсикондеинсигсустотадант

Обсикондесигнесустотадант

Обсикондесигнасустотадант

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисигносустотадант

Обсиконтисигнисустотадант

Обсиконтитранссустотадант

Обсиконтиинсигсустотадант

Обсиконтисигнесустотадиан

Обсиконтисигнасустотадант

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосигносустотадант

Обсиконтосигнисустотадант

Обсиконтотранссустотадант

Обсиконтоинсигсустотадант

Обсиконтосигнесустотадант

Обсиконтосигнасустотадант

Обсисустотаид

Обсисигносустотаид

Обсисигнисустотаид

Обситранссустотаид

Обсиинсигсустотаид

Обсисигнесустотаид

Обсисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататит

Обсиконтасигносуститадант

Обсиконтасигнисуститадант

Обсиконтатранссуститадант

Обсиконтаинсигсуститадант

Обсиконтасигнесуститадант

Обсиконтасигнасуститадант

Обсиконтесустататит

Обсиконтесигносуститадант

Обсиконтесигнисуститадант

Обсиконтетранссуститадант

Обсиконтеинсигсуститадант

Обсиконтесигнесуститадант

Обсиконтесигнасуститадант

Обсиесткондисустататит

Обсиесткондисигносуститадант

Обсиесткондисигнисуститадант

Обсиесткондитранссуститадант

Обсиесткондиинсигсуститадант

Обсиесткондисигнесуститадант

Обсиесткондисигнасуститадант

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисигносуститадант

Обсиузекондисигнисуститадант

Обсиузекондитранссуститадант

Обсиузекондиинсигсуститадант

Обсиузекондисигнесуститадант

Обсиузекондисигнасуститадант

Обсикондисустататит

Обсикондисигносуститадант

Обсикондисигнисуститадант

Обсикондитранссуститадант

Обсикондиинсигсуститадант

Обсикондисигнесуститадант

Обсикондисигнасуститадант

Обсикондесустататит

Обсикондесигносуститадант

Обсикондесигнисуститадант

Обсикондетранссуститадант

Обсикондеинсигсуститадант

Обсикондесигнесуститадант

Обсикондесигнасуститадант

Обсиконтисустататит

Обсиконтисигносуститадант

Обсиконтисигнисуститадант

Обсиконтитранссуститадант

Обсиконтиинсигсуститадант

Обсиконтисигнесуститадант

Обсиконтисигнасуститадант

Обсиконтосустататит

Обсиконтосигносуститадант

Обсиконтосигнисуститадант

Обсиконтотранссуститадант

Обсиконтоинсигсуститадант

Обсиконтосигнесуститадант

Обсиконтосигнасуститадант

Обсисустататит

Обсисигносустататит

Обсисигнисустататит

Обситранссустататит

Обсиинсигсустататит

Обсисигнесустататит

Обсисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасубстат

Обсиконтасигносубстадант

Обсиконтасигнисубстадант

Обсиконтатранссубстадант

Обсиконтаинсигсубстадант

Обсиконтасигнесубстадант

Обсиконтасигнасубстадант

Обсиконтесубстат

Обсиконтесигносубстадант

Обсиконтесигнисубстадант

Обсиконтетранссубстадант

Обсиконтеинсигсубстадант

Обсиконтесигнесубстадант

Обсиконтесигнасубстадант

Обсиесткондисубстат

Обсиесткондисигносубстадант

Обсиесткондисигнисубстадант

Обсиесткондитранссубстадант

Обсиесткондиинсигсубстадант

Обсиесткондисигнесубстадант

Обсиесткондисигнасубстадант

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисигносубстадант

Обсиузекондисигнисубстадант

Обсиузекондитранссубстадант

Обсиузекондиинсигсубстадант

Обсиузекондисигнесубстадант

Обсиузекондисигнасубстадант

Обсикондисубстат

Обсикондисигносубстадант

Обсикондисигнисубстадант

Обсикондитранссубстадант

Обсикондиинсигсубстадант

Обсикондисигнесубстадант

Обсикондисигнасубстадант

Обсикондесубстат

Обсикондесигносубстадант

Обсикондесигнисубстадант

Обсикондетранссубстадант

Обсикондеинсигсубстадант

Обсикондесигнесубстадант

Обсикондесигнасубстадант

Обсиконтисубстат

Обсиконтисигносубстадант

Обсиконтисигнисубстадант

Обсиконтитранссубстадант

Обсиконтиинсигсубстадант

Обсиконтисигнесубстадант

Обсиконтисигнасубстадант

Обсиконтосубстат

Обсиконтосигносубстадант

Обсиконтосигнисубстадант

Обсиконтотранссубстадант

Обсиконтоинсигсубстадант

Обсиконтосигнесубстадант

Обсиконтосигнасубстадант

Обсисубстат

Обсисигносубстат

Обсисигнисубстат

Обситранссубстат

Обсиинсигсубстат

Обсисигнесубстат

Обсисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасуперстат

Обсиконтасигносуперстадант

Обсиконтасигнисуперстадант

Обсиконтатранссуперстадант

Обсиконтаинсигсуперстадант

Обсиконтасигнесуперстадант

Обсиконтасигнасуперстадант

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесигносуперстадант

Обсиконтесигнисуперстадант

Обсиконтетранссуперстадант

Обсиконтеинсигсуперстадант

Обсиконтесигнесуперстадант

Обсиконтесигнасуперстадант

Обсиесткондисуперстат

Обсиесткондисигносуперстадант

Обсиесткондисигнисуперстадант

Обсиесткондитранссуперстадант

Обсиесткондиинсигсуперстадант

Обсиесткондисигнесуперстадант

Обсиесткондисигнасуперстадант

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисигносуперстадант

Обсиузекондисигнисуперстадант

Обсиузекондитранссуперстадант

Обсиузекондиинсигсуперстадант

Обсиузекондисигнесуперстадант

Обсиузекондисигнасуперсадант

Обсикондисуперстат

Обсикондисигносуперстадант

Обсикондисигнисуперстадант

Обсикондитранссуперстадант

Обсикондиинсигсуперстадант

Обсикондисигнесуперстадант

Обсикондисигнасуперстадант

Обсикондесуперстат

Обсикондесигносуперстадант

Обсикондесигнисуперстадант

Обсикондетранссуперстадант

Обсикондеинсигсуперстадант

Обсикондесигнесуперстадант

Обсикондесигнасуперстадант

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисигносуперстадант

Обсиконтисигнисуперстадант

Обсиконтитранссуперстадант

Обсиконтиинсигсуперстадант

Обсиконтисигнесуперстадант

Обсиконтисигнасуперстадант

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосигносуперстадант

Обсиконтосигнисуперстадант

Обсиконтотранссуперстадант

Обсиконтоинсигсуперстадант

Обсиконтосигнесуперстадант

Обсиконтосигнасуперстадант

Обсисуперстат

Обсисигносуперстат

Обсисигнисуперстат

Обситранссуперстат

Обсиинсигсуперстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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810

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататант

Обсиконтасигносустетадант

Обсиконтасигнисустетадант

Обсиконтатранссустетадант

Обсиконтаинсигсустетадант

Обсиконтасигнесустетадант

Обсиконтасигнасустетадант

Обсиконтесустататант

Обсиконтесигносустетадант

Обсиконтесигнисустетадант

Обсиконтетранссустетадант

Обсиконтеинсигсустетадант

Обсиконтесигнесустетадант

Обсиконтесигнасустетадант

Обсиесткондисустататант

Обсиесткондисигносустетадант

Обсиесткондисигнисустетадант

Обсиесткондитранссустетадант

Обсиесткондиинсигсустетадант

Обсиесткондисигнесустетадант

Обсиесткондисигнасустетадант

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисигносустетадант

Обсиузекондисигнисустетадант

Обсиузекондитранссустетадант

Обсиузекондиинсигсустетадант

Обсиузекондисигнесустетадант

Обсиузекондисигнасустетадант

Обсикондисустататант

Обсикондисигносустетадант

Обсикондисигнисустетадант

Обсикондитранссустетадант

Обсикондиинсигсустетадант

Обсикондисигнесустетадант

Обсикондисигнасустетадант

Обсикондесустататант

Обсикондесигносустетадант

Обсикондесигнисустетадант

Обсикондетранссустетадант

Обсикондеинсигсустетадант

Обсикондесигнесустетадант

Обсикондесигнасустетадант

Обсиконтисустататант

Обсиконтисигносустетадант

Обсиконтисигнисустетадант

Обсиконтитранссустетадант

Обсиконтиинсигсустетадант

Обсиконтисигнесустетадант

Обсиконтисигнасустетадант

Обсиконтосустататант

Обсиконтосигносустетадант

Обсиконтосигнисустетадант

Обсиконтотранссустетадант

Обсиконтоинсигсустетадант

Обсиконтосигнесустетадант

Обсиконтосигнасустетадант

Обсисустататант

Обсисигносустататант

Обсисигнисустататант

Обситранссустататант

Обсиинсигсустататант

Обсисигнесустататант

Обсисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататат

Обсиконтасигносустатадант

Обсиконтасигнисустатадант

Обсиконтатранссустатадант

Обсиконтаинсигсустатадант

Обсиконтасигнесустатадант

Обсиконтасигнасустатадант

Обсиконтесустататат

Обсиконтесигносустатадант

Обсиконтесигнисустатадант

Обсиконтетранссустатадант

Обсиконтеинсигсустатадант

Обсиконтесигнесустатадант

Обсиконтесигнасустатадант

Обсиесткондисустататат

Обсиесткондисигносустатадант

Обсиесткондисигнисустатадант

Обсиесткондитранссустатадант

Обсиесткондиинсигсустатадант

Обсиесткондисигнесустатадант

Обсиесткондисигнасустатадант

Обсиузекондисустататат

Обсиузекондисигносустатадант

Обсиузекондисигнисустатадант

Обсиузекондитранссустатадант

Обсиузекондиинсигсустатадант

Обсиузекондисигнесустатадант

Обсиузекондисигнасустатадант

Обсикондисустататат

Обсикондисигносустатадант

Обсикондисигнисустатадант

Обсикондитранссустатадант

Обсикондиинсигсустатадант

Обсикондисигнесустатадант

Обсикондисигнасустатадант

Обсикондесустататат

Обсикондесигносустатадант

Обсикондесигнисустатадант

Обсикондетранссустатадант

Обсикондеинсигсустатадант

Обсикондесигнесустатадант

Обсикондесигнасустатадант

Обсиконтисустататат

Обсиконтисигносустатадант

Обсиконтисигнисустатадант

Обсиконтитранссустатадант

Обсиконтиинсигсустатадант

Обсиконтисигнесустатадант

Обсиконтисигнасустатадант

Обсиконтосустататат

Обсиконтосигносустатадант

Обсиконтосигнисустатадант

Обсиконтотранссустатадант

Обсиконтоинсигсустатадант

Обсиконтосигнесустатадант

Обсиконтосигнасустатадант

Обсисустататат

Обсисигносустататат

Обсисигнисустататат

Обситранссустататат

Обсиинсигсустататат

Обсисигнесустататат

Обсисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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812

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

DT-HEQML-AB/C-9
DT-HEQML-AB/C-8
DT-HEQML-AB/C-7
DT-HEQML-AB/C-6
DT-HEQML-AB/C-5
DT-HEQML-AB/C-4
DT-HEQML-AB/C-3
DT-HEQML-AB/C-2
A
DT-HEQML-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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813

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнитат

Обсисигнасустотадант

Обсисигнасуститадант

Обсисигнасубстадант

Обсисигнасуперстадант

Обсисигнасустетадант

Обсисигнасустатадант

Обсисигнитант

Обсисигнесустотадант

Обсисигнесуститадант

Обсисигнесубстадант

Обсисигнесуперстадант

Обсисигнесустетадант

Обсисигнесустатадант

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотадант

Обсиинсигсуститадант

Обсиинсигсубстадант

Обсиинсигсуперстадант

Обсиинсигсустетадант

Обсиинсигсустатадант

Обситранссигнитит

Обситранссустотадант

Обситранссуститадант

Обситранссубстадант

Обситранссуперстадант

Обситранссустетадант

Обситранссустатадант

Обсисигнитит

Обсисигнисустотадант

Обсисигнисуститадант

Обсисигнисубстадант

Обсисигнисуперстадант

Обсисигнисустетадант

Обсисигнисустатадант

Обсисигнотеид

Обсисигносустотадант

Обсисигносуститадант

Обсисигносубстадант

Обсисигносуперстадант

Обсисигносустетадант

Обсисигносустатадант

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

137

814

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

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

Инцентален икономически
обсиинтерес

Или инцентален икономически обсиинтерес, или
икономическа
обсисъстав-

Или инцентален икономически обсиинтерес, или
икономически
обсизапас

Трансцентален икономически
обсиинтерес

Или трансцентален икономически обсиинтерес, или
икономическа
обсисъстав-

Или трансцентален икономически обсиинтерес, или
икономически
обсизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQML-AB/C-1);
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815

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотадант

Обсиконтосигнасуститадант

Обсиконтосигнасубстадант

Обсиконтосигнасуперстадант

Обсиконтосигнасустетадант

Обсиконтосигнасустатадант

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотадант

Обсиконтосигнесуститадант

Обсиконтосигнесубстадант

Обсиконтосигнесуперстадант

Обсиконтосигнесустетадант

Обсиконтосигнесустатадант

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотадант

Обсиконтоинсигсуститадант

Обсиконтоинсигсубстадант

Обсиконтоинсигсуперстадант

Обсиконтоинсигсустетадант

Обсиконтоинсигсустатадант

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотадант

Обсиконтотранссуститадант

Обсиконтотранссубстадант

Обсиконтотранссуперстадант

Обсиконтотранссустетадант

Обсиконтотранссустатадант

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотадант

Обсиконтосигнисуститадант

Обсиконтосигнисубстадант

Обсиконтосигнисуперстадант

Обсиконтосигнисустетадант

Обсиконтосигнисустатадант

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотадант

Обсиконтосигносуститадант

Обсиконтосигносубстадант

Обсиконтосигносуперстадант

Обсиконтосигносустетадант

Обсиконтосигносустатадант

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосустататит

Обсиконтосубстат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосустататант

Обсиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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816

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотадаит

Обсиконтисигнасуститадант

Обсиконтисигнасубстадант

Обсиконтисигнасуперстадант

Обсиконтисигнасустетадант

Обсиконтисигнасустатадант

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотадант

Обсиконтисигнесуститадант

Обсиконтисигнесубстадант

Обсиконтисигнесуперстадант

Обсиконтисигнесустетадант

Обсиконтисигнесустатадант

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотадант

Обсиконтиинсигсуститадант

Обсиконтиинсигсубстадант

Обсиконтиинсигсуперстадант

Обсиконтиинсигсустетадант

Обсиконтиинсигсустатадант

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотадант

Обсиконтитранссуститадант

Обсиконтитранссубстадант

Обсиконтитранссуперстадант

Обсиконтитранссустетадант

Обсиконтитранссустатадант

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотадант

Обсиконтисигнисуститадант

Обсиконтисигнисубстадант

Обсиконтисигнисуперстадант

Обсиконтисигнисустетадант

Обсиконтисигнисустатадант

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотадант

Обсиконтисигносуститадант

Обсиконтисигносубстадант

Обсиконтисигносуперстадант

Обсиконтисигносустетадант

Обсиконтисигносустатадант

Обсиконтетит

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисустататит

Обсиконтисубстат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисустататант

Обсиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотадант

Обсикондесигнасуститадант

Обсикондесигнасубстадант

Обсикондесигнасуперстадант

Обсикондесигнасустетадант

Обсикондесигнасустатадант

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотадант

Обсикондесигнесуститадант

Обсикондесигнесубстадант

Обсикондесигнесуперстадант

Обсикондесигнесустетадант

Обсикондесигнесустатадант

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотадант

Обсикондеинсигсуститадант

Обсикондеинсигсубстадант

Обсикондеинсигсуперстадант

Обсикондеинсигсустетадант

Обсикондеинсигсустатадант

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотадант

Обсикондетранссуститадант

Обсикондетранссубстадант

Обсикондетранссуперстадант

Обсикондетранссустетадант

Обсикондетранссустатадант

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотадант

Обсикондесигнисуститадант

Обсикондесигнисубстадант

Обсикондесигнисуперстадант

Обсикондесигнисустетадант

Обсикондесигнисустатадант

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотадант

Обсикондесигносуститадант

Обсикондесигносубстадант

Обсикондесигносуперстадант

Обсикондесигносустетадант

Обсикондесигносустатадант

Обсиконтедент

Обсикондесустотаид

Обсикондесустататит

Обсикондесубстат

Обсикондесуперстат

Обсикондесустататант

Обсикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотадант

Обсикондисигнасуститадант

Обсикондисигнасубстадант

Обсикондисигнасуперстадант

Обсикондисигнасустетадант

Обсикондисигнасустатадант

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотадант

Обсикондисигнесуститадант

Обсикондисигнесубстадант

Обсикондисигнесуперстадант

Обсикондисигнесустетадант

Обсикондисигнесустатадант

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотадант

Обсикондиинсигсуститадант

Обсикондиинсигсубстадант

Обсикондиинсигсуперстадант

Обсикондиинсигсустетадант

Обсикондиинсигсустатадант

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотадант

Обсикондитранссуститадант

Обсикондитранссубстадант

Обсикондитранссуперстадант

Обсикондитранссустетадант

Обсикондитранссустатадант

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотадант

Обсикондисигнисуститадант

Обсикондисигнисубстадант

Обсикондисигнисуперстадант

Обсикондисигнисустетадант

Обсикондисигнисустатадант

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотадант

Обсикондисигносуститадант

Обсикондисигносубстадант

Обсикондисигносуперстадант

Обсикондисигносустетадант

Обсикондисигносустатадант

Обсиконтединт

Обсикондисустотаид

Обсикондисустататит

Обсикондисубстат

Обсикондисуперстат

Обсикондисустататант

Обсикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотадант

Обсиузекондисигнасуститадант

Обсиузекондисигнасубстадант

Обсиузекондисигнасуперстадант

Обсиузекондисигнасустетадант

Обсиузекондисигнасустатадант

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотадант

Обсиузекондисигнесуститадант

Обсиузекондисигнесубстадант

Обсиузекондисигнесуперстадант

Обсиузекондисигнесустетадант

Обсиузекондисигнесустатадант

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотадант

Обсиузекондиинсигсуститадант

Обсиузекондиинсигсубстадант

Обсиузекондиинсигсуперстадант

Обси
узекондиинсигсустетадант

Обсиузекондиинсигсустатадант

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотадант

Обсиузекондитранссуститадант

Обсиузекондитранссубстадант

Обсиузекондитранссуперстадант

Обсиузекондитранссустетадант

Обсиузекондитранссустатадант

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотадант

Обсиузекондисигнисуститадант

Обсиузекондисигнисубстадант

Обсиузекондисигнисуперстадант

Обсиузекондисигнисустетадант

Обсиузекондисигнисустатадант

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотадант

Обсиузекондисигносуститадант

Обсиузекондисигносубстадант

Обсиузекондисигносуперстадант

Обсиузекондисигносустетадант

Обсиузекондисигносустатадант

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотадант

Обсиесткондисигнасуститадант

Обсиесткондисигнасубстадант

Обсиесткондисигнасуперстадант

Обсиесткондисигнасустетадант

Обсиесткондисигнасустатадант

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотадант

Обсиесткондисигнесуститадант

Обсиесткондисигнесубстадант

Обсиесткондисигнесуперстадант

Обсиесткондисигнесустетадант

Обсиесткондисигнесустатадант

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотадант

Обсиесткондиинсигсуститадант

Обсиесткондиинсигсубстадант

Обсиесткондиинсигсуперстадант

Обси
есткондиинсигсустетадант

Обсиесткондиинсигсустатадант

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотадант

Обсиесткондитранссуститадант

Обсиесткондитранссубстадант

Обсиесткондитранссуперстадант

Обсиесткондитранссустетадант

Обсиесткондитранссустатадант

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотадант

Обсиесткондисигнисуститадант

Обсиесткондисигнисубстадант

Обсиесткондисигнисуперстадант

Обсиесткондисигнисустетадант

Обсиесткондисигнисустатадант

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотадант

Обсиесткондисигносуститадант

Обсиесткондисигносубстадант

Обсиесткондисигносуперстадант

Обсиесткондисигносустетадант

Обсиесткондисигносустатадант

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотаид

Обси-

Обси-

Обси-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Обсиест-

кондисустататит

Обсиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотадант

Обсиконтесигнасуститадант

Обсиконтесигнасубстадант

Обсиконтесигнасуперстадант

Обсиконтесигнасустетадант

Обсиконтесигнасустатадант

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотадант

Обсиконтесигнесуститадант

Обсиконтесигнесубстадант

Обсиконтесигнесуперстадант

Обсиконтесигнесустетадант

Обсиконтесигнесустатадант

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотадант

Обсиконтеинсигсуститадант

Обсиконтеинсигсубстадант

Обсиконтеинсигсуперстадант

Обсиконтеинсигсустетадант

Обсиконтеинсигсустатадант

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотадант

Обсиконтетранссуститадант

Обсиконтетранссубстадант

Обсиконтетранссуперстадант

Обсиконтетранссустетадант

Обсиконтетранссустатадант

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотадант

Обсиконтесигнисуститадант

Обсиконтесигнисубстадант

Обсиконтесигнисуперстадант

Обсиконтесигнисустетадант

Обсиконтесигнисустатадант

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотадант

Обсиконтесигносуститадант

Обсиконтесигносубстадант

Обсиконтесигносуперстадант

Обсиконтесигносустетадант

Обсиконтесигносустатадант

Обсиконтетант

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесустататит

Обсиконтесубстат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесустататант

Обсиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотадант

Обсиконтасигнасуститадант

Обсиконтасигнасубстадант

Обсиконтасигнасуперстадант

Обсиконтасигнасустетадант

Обсиконтасигнасустатадант

Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотадант

Обсиконтасигнесуститадант

Обсиконтасигнесубстадант

Обсиконтасигнесуперстадант

Обсиконтасигнесустетадант

Обсиконтасигнесустатадант

Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотадант

Обсиконтаинсигсуститадант

Обсиконтаинсигсубстадант

Обсиконтаинсигсуперстадант

Обсиконтаинсигсустетадант

Обсиконтаинсигсустатадант

Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотадант

Обсиконтатранссуститадант

Обсиконтатранссубстадант

Обсиконтатранссуперстадант

Обсиконтатранссустетадант

Обсиконтатранссустатадант

Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотадант

Обсиконтасигнисуститадант

Обсиконтасигнисубстадант

Обсиконтасигнисуперстадант

Обсиконтасигнисустетадант

Обсиконтасигнисустатадант

Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотадант

Обсиконтасигносуститадант

Обсиконтасигносубстадант

Обсиконтасигносуперстадант

Обсиконтасигносустетадант

Обсиконтасигносустатадант

Обсиконтетат

Обсиконтасустотаид

Обсиконтасустататит

Обсиконтасубстат

Обсиконтасуперстат

Обсиконтасустататант

Обсиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQML-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducoalitic operative derelevant typical economic exoobtiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и означавано с индекс
DT-HEOML. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HOхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотаид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустататит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
4. Икономически обтисубстат (съкр. – обтисубс) (същото като икономическа обтисъставност).
5. Икономически обтисуперстат (съкр. – обтисуперс) (същото като
икономически обтизапас).
6. Икономически обтисустататант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстат и икономически обтисуперстат.
7. Икономически обтисустататат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисигнотеид (съкр. – обтисигно) (същото като икономически интерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната
сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически обтисигнитит (съкр. – обтисигни) (същото като уницентален икономически интерес) – единство на икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
4. Икономически обтитранссигнитит (съкр. – обтитранс) (същото като
трансцентален икономически интерес).
5. Икономически обтиинсигнитит (съкр. – обтиинсиг) (същото като инцентален икономически интерес).
6. Икономически обтисигнитант (съкр. – обтисигне) (същото като центален икономически интерес) – общо понятие за икономически обтитранссигнитит и икономически обтиинсигнитит.
7. Икономически обтисигнитат (съкр. – обтисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиконтотеид (съкр. – обтиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиконтетит (съкр. – обтиконти) (същото като икономическа обтиудовлетвореност) – единство на икономическия обтиконтедент и
икономическия обтиконтединт.
4. Икономически обтиконтедент (съкр. – обтиконде) (същото като икономическа обтиизгодност и като икономическо обтисъстояние).
5. Икономически обтиконтединт (съкр. – обтиконди) (същото като
икономическа обтизадоволеност и като икономически обтиактив).
6. Икономически обтиузеконтединт (съкр. – обтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обтизадоволеност и като ползваем икономически обтиактив).
7. Икономически обтиестконтединт (съкр. – обтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обтизадоволеност и като сметен икономически обтиактив).
8. Икономически обтиконтетант (съкр. – обтиконте) (същото като
икономическа обтипригодност) – общо понятие за икономически
обтиконтедент и икономически обтиконтединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически обтиконтетат (съкр. – обтиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOML-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HEOML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасустотадант

Обтиконтасуститадант

Обтиконтасубстадант

Обтиконтасуперстадант

Обтиконтасустетадант

Обтиконтасустатадант

Обтиконтетант

Обтиконтесустотадант

Обтиконтесуститадант

Обтиконтесубстадант

Обтиконтесуперстадант

Обтиконтесустетадант

Обтиконтесустатадант

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотадант

Обтиесткондисуститадант

Обтиесткондисубстадант

Обтиесткондисуперстадант

Обтиесткондисустетадант

Обтиесткондисустатадант

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотадант

Обтиузекондисуститадант

Обтиузекондисубстадант

Обтиузекондисуперстадант

Обтиузекондисустетадант

Обтиузекондисустатадант

Обтиконтединт

Обтикондисустотадант

Обтикондисуститадант

Обтикондисубстадант

Обтикондисуперстадант

Обтикондисустетадант

Обтикондисустатадант

Обтиконтедент

Обтикондесустотадант

Обтикондесуститадант

Обтикондесубстадант

Обтикондесуперстадант

Обтикондесустетадант

Обтикондесустатадант

Обтиконтетит

Обтиконтисустотадант

Обтиконтисуститадант

Обтиконтисубстадант

Обтиконтисуперстадант

Обтиконтисустетадант

Обтиконтисустатадант

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотадант

Обтиконтосуститадант

Обтиконтосубстадант

Обтиконтосуперстадант

Обтиконтосустетадант

Обтиконтосустатадант

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

153

830

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Или сметен
икономически
обтиактив, или
икономическа
обтисъставност

Или сметен
икономически
обтиактив, или
икономически
обтизапас

Ползваем
икономически
обтиактив

Или ползваем
икономически
обтиактив, или
икономическа
обтисъставност

Или ползваем
икономически
обтиактив, или
икономически
обтизапас

Икономически
обтиактив

Или икономически обтиактив, или икономическа обтисъставност

Или икономически обтиактив, или икономически обтизапас

Икономическо обтисъстояние

Или икономическо обтисъстояние, или
икономическа
обтисъставност

Или икономическо обтисъстояние, или
икономически
обтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOML-AC/B-1)
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831

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотадант

Обтиконтасигносуститадант

Обтиконтасигносубстадант

Обтиконтасигносуперстадант

Обтиконтасигносустетадант

Обтиконтасигносустатадант

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотадант

Обтиконтесигносуститадант

Обтиконтесигносубстадант

Обтиконтесигносуперстадант

Обтиконтесигносустетадант

Обтиконтесигносустатадант

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотадант

Обтиесткондисигносуститадант

Обтиесткондисигносубстадант

Обтиесткондисигносуперстадант

Обтиесткондисигносустетадант

Обтиесткондисигносустатадант

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотадант

Обтиузекондисигносуститадант

Обтиузекондисигносубстадант

Обтиузекондисигносуперстадант

Обтиузекондисигносустетадант

Обтиузекондисигносустатадант

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотадант

Обтикондисигносуститадант

Обтикондисигносубстадант

Обтикондисигносуперстадант

Обтикондисигносустетадант

Обтикондисигносустатадант

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотадант

Обтикондесигносуститадант

Обтикондесигносубстадант

Обтикондесигносуперстадант

Обтикондесигносустетадант

Обтикондесигносустатадант

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотадант

Обтиконтисигносуститадант

Обтиконтисигносубстадант

Обтиконтисигносуперстадант

Обтиконтисигносустетадант

Обтиконтисигносустатадант

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотадант

Обтиконтосигносуститадант

Обтиконтосигносубстадант

Обтиконтосигносуперстадант

Обтиконтосигносустетадант

Обтиконтосигносустатадант

Обтисигнотеид

Обтисигносустотаид

Обтисигносустататит

Обтисигносубстат

Обтисигносуперстат

Обтисигносустататант

Обтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

155

832

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотадант

Обтиконтасигнисуститадант

Обтиконтасигнисубстадант

Обтиконтасигнисуперстадант

Обтиконтасигнисустетадант

Обтиконтасигнисустатадант

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотадант

Обтиконтесигнисуститадант

Обтиконтесигнисубстадант

Обтиконтесигнисуперстадант

Обтиконтесигнисустетадант

Обтиконтесигнисустатадант

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотадант

Обтиесткондисигнисуститадант

Обтиесткондисигнисубстадант

Обтиесткондисигнисуперстадант

Обтиесткондисигнисустетадант

Обтиесткондисигнисустатадант

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотадант

Обтиузекондисигнисуститадант

Обтиузекондисигнисубстадант

Обтиузекондисигнисуперстадант

Обтиузекондисигнисустетадант

Обтиузекондисигнисустатадант

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотадант

Обтикондисигнисуститадант

Обтикондисигнисубстадант

Обтикондисигнисуперстадант

Обтикондисигнисустетадант

Обтикондисигнисустатадант

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотадант

Обтикондесигнисуститадант

Обтикондесигнисубстадант

Обтикондесигнисуперстадант

Обтикондесигнисустетадант

Обтикондесигнисустатадант

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотадант

Обтиконтисигнисуститадант

Обтиконтисигнисубстадант

Обтиконтисигнисуперстадант

Обтиконтисигнисустетадант

Обтиконтисигнисустатадант

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотадант

Обтиконтосигнисуститадант

Обтиконтосигнисубстадант

Обтиконтосигнисулерстадант

Обтиконтосигнисустетадант

Обтиконтосигнисустатадант

Обтисигнитит

Обтисигнисустотаид

Обтисигнисустататит

Обтисигнисубстат

Обтисигнисуперстат

Обтисигнисустататант

Обтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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833

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотадант

Обтиконтатранссуститадант

Обтиконтатранссубстадант

Обтиконтатранссуперстадант

Обтиконтатранссустетадант

Обтиконтатранссустатадант

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотадант

Обтиконтетранссуститадант

Обтиконтетранссубстадант

Обтиконтетранссуперстадант

Обтиконтетранссустетадант

Обтиконтетранссустатадант

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотадант

Обтиесткондитранссуститадант

Обтиесткондитранссубстадант

Обтиесткондитранссуперстадант

Обтиесткондитранссустетадант

Обтиесткондитранссустатадант

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотадант

Обтиузекондитранссуститадант

Обтиузекондитранссубстадант

Обтиузекондитранссуперстадант

Обтиузекондитранссустетадант

Обтиузекондитранссустатадант

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотадант

Обтикондитранссуститадант

Обтикондитранссубстадант

Обтикондитранссуперстадант

Обтикондитранссустетадант

Обтикондитранссустатадант

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотадант

Обтикондетранссуститадант

Обтикондетранссубстадант

Обтикондетранссуперстадант

Обтикондетранссустетадант

Обтикондетранссустатадант

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотадант

Обтиконтитранссуститадант

Обтиконтитранссубстадант

Обтиконтитранссуперстадант

Обтиконтитранссустетадант

Обтиконтитранссустатадант

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотадант

Обтиконтотранссуститадант

Обтиконтотранссубстадант

Обтиконтотранссуперстадант

Обтиконтотранссустетадант

Обтиконтотранссустатадант

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотаид

Обтитранссустататит

Обтитранссубстат

Обтитранссуперстат

Обтитранссустататант

Обтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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834

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотадант

Обтиконтаинсигсуститадант

Обтиконтаинсигсубстадант

Обтиконтаинсигсуперстадант

Обтиконтаинсигсустетадант

Обтиконтаинсигсустатадант

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотадант

Обтиконтеинсигсуститадант

Обтиконтеинсигсубстадант

Обтиконтеинсигсуперстадант

Обтиконтеинсигсустетадант

Обтиконтеинсигсустатадант

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотадант

Обтиесткондиинсигсуститадант

Обтиесткондиинсигсубстадант

Обтиесткондиинсигсуперстадант

Обтиесткондиинсигсустетадант

Обтиесткондиинсигсустатадант

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотадант

Обтиузекондиинсигсуститадант

Обтиузекондиинсигсубстадант

Обтиузекондиинсигсуперстадант

Обтиузекондиинсигсустетадант

Обтиузекондиинсигсустатадант

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотадант

Обтикондиинсигсуститадант

Обтикондиинсигсубстадант

Обтикондиинсигсуперстадант

Обтикондиинсигсустетадант

Обтикондиинсигсустатадант

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотадант

Обтикондеинсигсуститадант

Обтикондеинсигсубстадант

Обтикондеинсигсуперстадант

Обтикондеинсигсустетадант

Обтикондеинсигсустатадант

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотадант

Обтиконтиинсигсуститадант

Обтиконтиинсигсубстадант

Обтиконтиинсигсуперстадант

Обтиконтиинсигсустетадант

Обтиконтиинсигсустатадант

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотадант

Обтиконтоинсигсуститадант

Обтиконтоинсигсубстадант

Обтиконтоинсигсуперстадант

Обтиконтоинсигсустетадант

Обтиконтоинсигсустатадант

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотаид

Обтиинсигсустататит

Обтиинсигсубстат

Обтиинсигсуперстат

Обтиинсигсустататант

Обтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMLAC/B-5) (Всички понятия имат определението икономически)
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835

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотадант

Обтиконтасигнесуститадант

Обтиконтасигнесубстадант

Обтиконтасигнесуперстадант

Обтиконтасигнесустетадант

Обтиконтасигнесустатадант

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотадант

Обтиконтесигнесуститадант

Обтиконтесигнесубстадант

Обтиконтесигнесуперстадант

Обтиконтесигнесустетадант

Обтиконтесигнесустатадант

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотадант

Обтиесткондисигнесуститадант

Обтиесткондисигнесубстадант

Обтиесткондисигнесуперстадант

Обтиесткондисигнесустетадант

Обтиесткондисигнесустатадант

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотадант

Обтиузекондисигнесуститадант

Обтиузекондисигнесубстадант

Обтиузекондисигнесуперстадант

Обтиузекондисигнесустетадант

Обтиузекондисигнесустатадант

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотадант

Обтикондисигнесуститадант

Обтикондисигнесубстадант

Обтикондисигнесуперстадант

Обтикондисигнесустетадант

Обтикондисигнесустатадант

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотадант

Обтикондесигнесуститадант

Обтикондесигнесубстадант

Обтикондесигнесуерстадант

Обтикондесигнесустетадант

Обтикондесигнесустатадант

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотадант

Обтиконтисигнесуститадант

Обтиконтисигнесубстадант

Обтиконтисигнесуперстадант

Обтиконтисигнесустетадант

Обтиконтисигнесустатадант

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотадант

Обтиконтосигнесуститадант

Обтиконтосигнесубстадант

Обтиконтосигнесуперстадант

Обтиконтосигнесустетадант

Обтиконтосигнесустатадант

Обтисигнесустотаид

Обтисигнесустататит

Обтисигнесубстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнесустататант

Обтисигнесустататат

Обтисиг-

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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836

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотадант

Обтиконтасигнасуститадант

Обтиконтасигнасубстадант

Обтиконтасигнасуперстадант

Обтиконтасигнасустетадант

Обтиконтасигнасустатадант

Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотадант

Обтиконтесигнасуститадант

Обтиконтесигнасубстадант

Обтиконтесигнасуперстадант

Обтиконтесигнасустетадант

Обтиконтесигнасустатадант

Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотадант

Обтиесткондисигнасуститадант

Обтиесткондисигнасубстадант

Обтиесткондисигнасуперстадант

Обтиесткондисигнасустетадант

Обтиесткондисигнасустатадант

Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотадант

Обтиузекондисигнасуститадант

Обтиузекондисигнасубстадант

Обтиузекондисигнасуперстадант

Обтиузекондисигнасустетадант

Обтиузекондисигнасустатадант

Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотадант

Обтикондисигнасуститадант

Обтикондисигнасубстадант

Обтикондисигнасуперстадант

Обтикондисигнасустетадант

Обтикондисигнасустатадант

Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотадант

Обтикондесигнасуститадант

Обтикондесигнасубстадант

Обтикондесигнасуперстадант

Обтикондесигнасустетадант

Обтикондесигнасустатадант

Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотадант

Обтиконтисигнасуститадант

Обтиконтисигнасубстадант

Обтиконтисигнасуперстадант

Обтиконтисигнасустетадант

Обтиконтисигнасустатадант

Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотадант

Обтиконтосигнасуститадант

Обтиконтосигнасубстадант

Обтиконтосигнасуперстадант

Обтиконтосигнасустетадант

Обтиконтосигнасустатадант

Обтисигнасустотаид

Обтисигнасустататит

Обтисигнасубстат

Обтисигнасуперстат

Обтисигнасустататант

Обтисигнасустататат

Обтисиг-

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

160

837

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

DT-HEOML-BC/A-6
DT-HEOML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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838

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасигнотадант

Обтиконтасигнитадант

Обтиконтатранстадант

Обтиконтаинсигтадант

Обтиконтасигнетадант

Обтиконтасигнатадант

Обтиконтетант

Обтиконтесигнотадант

Обтиконтесигнитадант

Обтиконтетранстадант

Обтиконтеинсигтадант

Обтиконтесигнетадант

Обтиконтесигнатадант

Обтиестконтединт

Обтиесткондисигнотадант

Обтиесткондисигнитадант

Обтиесткондитранстадант

Обтиесткондиинсигтадант

Обтиесткондисигнетадант

Обтиесткондисигнатадант

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисигнотадант

Обтиузекондисигнитадант

Обтиузекондитранстадант

Обтиузекондиинсигтадант

Обтиузекондисигнетадант

Обтиузекондисигнатадант

Обтиконтединт

Обтикондисигнотадант

Обтикондисигнитадит

Обтикондитранстадант

Обтикондиинсигтадант

Обтикондисигнетадант

Обтикондисигнатадант

Обтиконтедент

Обтикондесигнотадант

Обтикондесигнитадант

Обтикондетранстадант

Обтикондеинсигтадант

Обтикондесигнетадант

Обтикондесигнатадант

Обтиконтетит

Обтиконтисигнотадант

Обтиконтисигнитадант

Обтиконтитранстадант

Обтиконтиинсигтадант

Обтиконтисигнетадант

Обтиконтисигнатадант

Обтиконтотеид

Обтиконтосигнотадант

Обтиконтосигнитадант

Обтиконтотранстадант

Обтиконтоинсигтадант

Обтиконтосигнетадант

Обтиконтосигнатадант

HOХипертипотеид

Обтисигнотаид

Обтисигнитит

Обтитранссигнитит

Обтиинсигнитит

Обтисигнитант

Обтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

162

839

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Или сметен
икономически
обтиактив, или
трансцентален
икономически
интерес

Или сметен
икономически
обтиактив, или
инцентален
икономически
интерес

Ползваем
икономически
обтиактив

Или ползваем
икономически
обтиактив, или
трансцентален
икономически
интерес

Или ползваем
икономически
обтиактив, или
инцентален
икономически
интерес

Икономически
обтиактив

Или икономически обтиактив, или
трансцентален
икономически
интерес

Или икономически обтиактив, или
инцентален
икономически
интерес

Икономическо обтисъстояние

Или икономическо обтисъстояние, или
трансцентален
икономически
интерес

Или икономическо обтисъстояние, или
инцентален
икономически
интерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически интерес

Инцентален
икономически
интерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOML-BC/A-1)
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840

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустотаид

Обтиконтасигносустотадант

Обтиконтасигнисустотадант

Обтиконтатранссустотадант

Обтиконтаинсигсустотадант

Обтиконтасигнесустотадант

Обтиконтасигнасустотадант

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесигносустотадант

Обтиконтесигнисустотадант

Обтиконтетранссустотадант

Обтиконтеинсигсустотадант

Обтиконтесигнесустотадант

Обтиконтесигнасустотадант

Обтиесткондисустотаид

Обтиесткондисигносустотадант

Обтиесткондисигнисустотадант

Обтиесткондитранссустотадант

Обтиесткондиинсигсустотадант

Обтиесткондисигнесустотадант

Обтиесткондисигнасустотадант

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисигносустотадант

Обтиузекондисигнисустотадант

Обтиузекондитранссустотадант

Обтиузекондиинсигсустотадант

Обтиузекондисигнесустотадант

Обтиузекондисигнасустотадант

Обтикондисустотаид

Обтикондисигносустотадант

Обтикондисигнисустотадант

Обтикондитранссустотадант

Обтикондиинсигсустотадант

Обтикондисигнесустотадант

Обтикондисигнасустотадант

Обтикондесустотаид

Обтикондесигносустотадант

Обтикондесигнисустотадант

Обтикондетранссустотадант

Обтикондеинсигсустотадант

Обтикондесигнесустотадант

Обтикондесигнасустотадант

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисигносустотадант

Обтиконтисигнисустотадант

Обтиконтитранссустотадант

Обтиконтиинсигсустотадант

Обтиконтисигнесустотадиан

Обтиконтисигнасустотадант

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосигносустотадант

Обтиконтосигнисустотадант

Обтиконтотранссустотадант

Обтиконтоинсигсустотадант

Обтиконтосигнесустотадант

Обтиконтосигнасустотадант

Обтисустотаид

Обтисигносустотаид

Обтисигнисустотаид

Обтитранссустотаид

Обтиинсигсустотаид

Обтисигнесустотаид

Обтисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

164

841

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататит

Обтиконтасигносуститадант

Обтиконтасигнисуститадант

Обтиконтатранссуститадант

Обтиконтаинсигсуститадант

Обтиконтасигнесуститадант

Обтиконтасигнасуститадант

Обтиконтесустататит

Обтиконтесигносуститадант

Обтиконтесигнисуститадант

Обтиконтетранссуститадант

Обтиконтеинсигсуститадант

Обтиконтесигнесуститадант

Обтиконтесигнасуститадант

Обтиесткондисустататит

Обтиесткондисигносуститадант

Обтиесткондисигнисуститадант

Обтиесткондитранссуститадант

Обтиесткондиинсигсуститадант

Обтиесткондисигнесуститадант

Обтиесткондисигнасуститадант

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисигносуститадант

Обтиузекондисигнисуститадант

Обтиузекондитранссуститадант

Обтиузекондиинсигсуститадант

Обтиузекондисигнесуститадант

Обтиузекондисигнасуститадант

Обтикондисустататит

Обтикондисигносуститадант

Обтикондисигнисуститадант

Обтикондитранссуститадант

Обтикондиинсигсуститадант

Обтикондисигнесуститадант

Обтикондисигнасуститадант

Обтикондесустататит

Обтикондесигносуститадант

Обтикондесигнисуститадант

Обтикондетранссуститадант

Обтикондеинсигсуститадант

Обтикондесигнесуститадант

Обтикондесигнасуститадант

Обтиконтисустататит

Обтиконтисигносуститадант

Обтиконтисигнисуститадант

Обтиконтитранссуститадант

Обтиконтиинсигсуститадант

Обтиконтисигнесуститадант

Обтиконтисигнасуститадант

Обтиконтосустататит

Обтиконтосигносуститадант

Обтиконтосигнисуститадант

Обтиконтотранссуститадант

Обтиконтоинсигсуститадант

Обтиконтосигнесуститадант

Обтиконтосигнасуститадант

Обтисустататит

Обтисигносустататит

Обтисигнисустататит

Обтитранссустататит

Обтиинсигсустататит

Обтисигнесустататит

Обтисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

165

842

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасубстат

Обтиконтасигносубстадант

Обтиконтасигнисубстадант

Обтиконтатранссубстадант

Обтиконтаинсигсубстадант

Обтиконтасигнесубстадант

Обтиконтасигнасубстадант

Обтиконтесубстат

Обтиконтесигносубстадант

Обтиконтесигнисубстадант

Обтиконтетранссубстадант

Обтиконтеинсигсубстадант

Обтиконтесигнесубстадант

Обтиконтесигнасубстадант

Обтиесткондисубстат

Обтиесткондисигносубстадант

Обтиесткондисигнисубстадант

Обтиесткондитранссубстадант

Обтиесткондиинсигсубстадант

Обтиесткондисигнесубстадант

Обтиесткондисигнасубстадант

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисигносубстадант

Обтиузекондисигнисубстадант

Обтиузекондитранссубстадант

Обтиузекондиинсигсубстадант

Обтиузекондисигнесубстадант

Обтиузекондисигнасубстадант

Обтикондисубстат

Обтикондисигносубстадант

Обтикондисигнисубстадант

Обтикондитранссубстадант

Обтикондиинсигсубстадант

Обтикондисигнесубстадант

Обтикондисигнасубстадант

Обтикондесубстат

Обтикондесигносубстадант

Обтикондесигнисубстадант

Обтикондетранссубстадант

Обтикондеинсигсубстадант

Обтикондесигнесубстадант

Обтикондесигнасубстадант

Обтиконтисубстат

Обтиконтисигносубстадант

Обтиконтисигнисубстадант

Обтиконтитранссубстадант

Обтиконтиинсигсубстадант

Обтиконтисигнесубстадант

Обтиконтисигнасубстадант

Обтиконтосубстат

Обтиконтосигносубстадант

Обтиконтосигнисубстадант

Обтиконтотранссубстадант

Обтиконтоинсигсубстадант

Обтиконтосигнесубстадант

Обтиконтосигнасубстадант

Обтисубстат

Обтисигносубстат

Обтисигнисубстат

Обтитранссубстат

Обтиинсигсубстат

Обтисигнесубстат

Обтисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

166

843

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасуперстат

Обтиконтасигносуперстадант

Обтиконтасигнисуперстадант

Обтиконтатранссуперстадант

Обтиконтаинсигсуперстадант

Обтиконтасигнесуперстадант

Обтиконтасигнасуперстадант

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесигносуперстадант

Обтиконтесигнисуперстадант

Обтиконтетранссуперстадант

Обтиконтеинсигсуперстадант

Обтиконтесигнесуперстадант

Обтиконтесигнасуперстадант

Обтиесткондисуперстат

Обтиесткондисигносуперстадант

Обтиесткондисигнисуперстадант

Обтиесткондитранссуперстадант

Обтиесткондиинсигсуперстадант

Обтиесткондисигнесуперстадант

Обтиесткондисигнасуперстадант

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисигносуперстадант

Обтиузекондисигнисуперстадант

Обтиузекондитранссуперстадант

Обтиузекондиинсигсуперстадант

Обтиузекондисигнесуперстадант

Обтиузекондисигнасуперсадант

Обтикондисуперстат

Обтикондисигносуперстадант

Обтикондисигнисуперстадант

Обтикондитранссуперстадант

Обтикондиинсигсуперстадант

Обтикондисигнесуперстадант

Обтикондисигнасуперстадант

Обтикондесуперстат

Обтикондесигносуперстадант

Обтикондесигнисуперстадант

Обтикондетранссуперстадант

Обтикондеинсигсуперстадант

Обтикондесигнесуперстадант

Обтикондесигнасуперстадант

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисигносуперстадант

Обтиконтисигнисуперстадант

Обтиконтитранссуперстадант

Обтиконтиинсигсуперстадант

Обтиконтисигнесуперстадант

Обтиконтисигнасуперстадант

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосигносуперстадант

Обтиконтосигнисуперстадант

Обтиконтотранссуперстадант

Обтиконтоинсигсуперстадант

Обтиконтосигнесуперстадант

Обтиконтосигнасуперстадант

Обтисуперстат

Обтисигносуперстат

Обтисигнисуперстат

Обтитранссуперстат

Обтиинсигсуперстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

167

844

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататант

Обтиконтасигносустетадант

Обтиконтасигнисустетадант

Обтиконтатранссустетадант

Обтиконтаинсигсустетадант

Обтиконтасигнесустетадант

Обтиконтасигнасустетадант

Обтиконтесустататант

Обтиконтесигносустетадант

Обтиконтесигнисустетадант

Обтиконтетранссустетадант

Обтиконтеинсигсустетадант

Обтиконтесигнесустетадант

Обтиконтесигнасустетадант

Обтиесткондисустататант

Обтиесткондисигносустетадант

Обтиесткондисигнисустетадант

Обтиесткондитранссустетадант

Обтиесткондиинсигсустетадант

Обтиесткондисигнесустетадант

Обтиесткондисигнасустетадант

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисигносустетадант

Обтиузекондисигнисустетадант

Обтиузекондитранссустетадант

Обтиузекондиинсигсустетадант

Обтиузекондисигнесустетадант

Обтиузекондисигнасустетадант

Обтикондисустататант

Обтикондисигносустетадант

Обтикондисигнисустетадант

Обтикондитранссустетадант

Обтикондиинсигсустетадант

Обтикондисигнесустетадант

Обтикондисигнасустетадант

Обтикондесустататант

Обтикондесигносустетадант

Обтикондесигнисустетадант

Обтикондетранссустетадант

Обтикондеинсигсустетадант

Обтикондесигнесустетадант

Обтикондесигнасустетадант

Обтиконтисустататант

Обтиконтисигносустетадант

Обтиконтисигнисустетадант

Обтиконтитранссустетадант

Обтиконтиинсигсустетадант

Обтиконтисигнесустетадант

Обтиконтисигнасустетадант

Обтиконтосустататант

Обтиконтосигносустетадант

Обтиконтосигнисустетадант

Обтиконтотранссустетадант

Обтиконтоинсигсустетадант

Обтиконтосигнесустетадант

Обтиконтосигнасустетадант

Обтисустататант

Обтисигносустататант

Обтисигнисустататант

Обтитранссустататант

Обтиинсигсустататант

Обтисигнесустататант

Обтисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататат

Обтиконтасигносустатадант

Обтиконтасигнисустатадант

Обтиконтатранссустатадант

Обтиконтаинсигсустатадант

Обтиконтасигнесустатадант

Обтиконтасигнасустатадант

Обтиконтесустататат

Обтиконтесигносустатадант

Обтиконтесигнисустатадант

Обтиконтетранссустатадант

Обтиконтеинсигсустатадант

Обтиконтесигнесустатадант

Обтиконтесигнасустатадант

Обтиесткондисустататат

Обтиесткондисигносустатадант

Обтиесткондисигнисустатадант

Обтиесткондитранссустатадант

Обтиесткондиинсигсустатадант

Обтиесткондисигнесустатадант

Обтиесткондисигнасустатадант

Обтиузекондисустататат

Обтиузекондисигносустатадант

Обтиузекондисигнисустатадант

Обтиузекондитранссустатадант

Обтиузекондиинсигсустатадант

Обтиузекондисигнесустатадант

Обтиузекондисигнасустатадант

Обтикондисустататат

Обтикондисигносустатадант

Обтикондисигнисустатадант

Обтикондитранссустатадант

Обтикондиинсигсустатадант

Обтикондисигнесустатадант

Обтикондисигнасустатадант

Обтикондесустататат

Обтикондесигносустатадант

Обтикондесигнисустатадант

Обтикондетранссустатадант

Обтикондеинсигсустатадант

Обтикондесигнесустатадант

Обтикондесигнасустатадант

Обтиконтисустататат

Обтиконтисигносустатадант

Обтиконтисигнисустатадант

Обтиконтитранссустатадант

Обтиконтиинсигсустатадант

Обтиконтисигнесустатадант

Обтиконтисигнасустатадант

Обтиконтосустататат

Обтиконтосигносустатадант

Обтиконтосигнисустатадант

Обтиконтотранссустатадант

Обтиконтоинсигсустатадант

Обтиконтосигнесустатадант

Обтиконтосигнасустатадант

Обтисустататат

Обтисигносустататат

Обтисигнисустататат

Обтитранссустататат

Обтиинсигсустататат

Обтисигнесустататат

Обтисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

DT-HEOML-AB/C-9
DT-HEOML-AB/C-8
DT-HEOML-AB/C-7
DT-HEOML-AB/C-6
DT-HEOML-AB/C-5
DT-HEOML-AB/C-4
DT-HEOML-AB/C-3
DT-HEOML-AB/C-2
A
DT-HEOML-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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847

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнитат

Обтисигнасустотадант

Обтисигнасуститадант

Обтисигнасубстадант

Обтисигнасуперстадант

Обтисигнасустетадант

Обтисигнасустатадант

Обтисигнитант

Обтисигнесустотадант

Обтисигнесуститадант

Обтисигнесубстадант

Обтисигнесуперстадант

Обтисигнесустетадант

Обтисигнесустатадант

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотадант

Обтиинсигсуститадант

Обтиинсигсубстадант

Обтиинсигсуперстадант

Обтиинсигсустетадант

Обтиинсигсустатадант

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотадант

Обтитранссуститадант

Обтитранссубстадант

Обтитранссуперстадант

Обтитранссустетадант

Обтитранссустатадант

Обтисигнитит

Обтисигнисустотадант

Обтисигнисуститадант

Обтисигнисубстадант

Обтисигнисуперстадант

Обтисигнисустетадант

Обтисигнисустатадант

Обтисигнотеид

Обтисигносустотадант

Обтисигносуститадант

Обтисигносубстадант

Обтисигносуперстадант

Обтисигносустетадант

Обтисигносустатадант

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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848

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

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

Инцентален икономически
интерес

Или инцентален икономически интерес,
или икономическа обтисъставност

Или инцентален икономически интерес,
или
икономически
обтизапас

Трансцентален икономически
интерес

Или трансцентален икономически интерес, или икономическа обтисъставност

Или трансцентален икономически интерес, или икономически обтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOML-AB/C-1);
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849

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотадант

Обтиконтосигнасуститадант

Обтиконтосигнасубстадант

Обтиконтосигнасуперстадант

Обтиконтосигнасустетадант

Обтиконтосигнасустатадант

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотадант

Обтиконтосигнесуститадант

Обтиконтосигнесубстадант

Обтиконтосигнесуперстадант

Обтиконтосигнесустетадант

Обтиконтосигнесустатадант

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотадант

Обтиконтоинсигсуститадант

Обтиконтоинсигсубстадант

Обтиконтоинсигсуперстадант

Обтиконтоинсигсустетадант

Обтиконтоинсигсустатадант

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотадант

Обтиконтотранссуститадант

Обтиконтотранссубстадант

Обтиконтотранссуперстадант

Обтиконтотранссустетадант

Обтиконтотранссустатадант

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотадант

Обтиконтосигнисуститадант

Обтиконтосигнисубстадант

Обтиконтосигнисуперстадант

Обтиконтосигнисустетадант

Обтиконтосигнисустатадант

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотадант

Обтиконтосигносуститадант

Обтиконтосигносубстадант

Обтиконтосигносуперстадант

Обтиконтосигносустетадант

Обтиконтосигносустатадант

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосустататит

Обтиконтосубстат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосустататант

Обтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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850

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотадаит

Обтиконтисигнасуститадант

Обтиконтисигнасубстадант

Обтиконтисигнасуперстадант

Обтиконтисигнасустетадант

Обтиконтисигнасустатадант

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотадант

Обтиконтисигнесуститадант

Обтиконтисигнесубстадант

Обтиконтисигнесуперстадант

Обтиконтисигнесустетадант

Обтиконтисигнесустатадант

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотадант

Обтиконтиинсигсуститадант

Обтиконтиинсигсубстадант

Обтиконтиинсигсуперстадант

Обтиконтиинсигсустетадант

Обтиконтиинсигсустатадант

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотадант

Обтиконтитранссуститадант

Обтиконтитранссубстадант

Обтиконтитранссуперстадант

Обтиконтитранссустетадант

Обтиконтитранссустатадант

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотадант

Обтиконтисигнисуститадант

Обтиконтисигнисубстадант

Обтиконтисигнисуперстадант

Обтиконтисигнисустетадант

Обтиконтисигнисустатадант

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотадант

Обтиконтисигносуститадант

Обтиконтисигносубстадант

Обтиконтисигносуперстадант

Обтиконтисигносустетадант

Обтиконтисигносустатадант

Обтиконтетит

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисустататит

Обтиконтисубстат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисустататант

Обтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

174

851

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотадант

Обтикондесигнасуститадант

Обтикондесигнасубстадант

Обтикондесигнасуперстадант

Обтикондесигнасустетадант

Обтикондесигнасустатадант

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотадант

Обтикондесигнесуститадант

Обтикондесигнесубстадант

Обтикондесигнесуперстадант

Обтикондесигнесустетадант

Обтикондесигнесустатадант

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотадант

Обтикондеинсигсуститадант

Обтикондеинсигсубстадант

Обтикондеинсигсуперстадант

Обтикондеинсигсустетадант

Обтикондеинсигсустатадант

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотадант

Обтикондетранссуститадант

Обтикондетранссубстадант

Обтикондетранссуперстадант

Обтикондетранссустетадант

Обтикондетранссустатадант

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотадант

Обтикондесигнисуститадант

Обтикондесигнисубстадант

Обтикондесигнисуперстадант

Обтикондесигнисустетадант

Обтикондесигнисустатадант

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотадант

Обтикондесигносуститадант

Обтикондесигносубстадант

Обтикондесигносуперстадант

Обтикондесигносустетадант

Обтикондесигносустатадант

Обтиконтедент

Обтикондесустотаид

Обтикондесустататит

Обтикондесубстат

Обтикондесуперстат

Обтикондесустататант

Обтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотадант

Обтикондисигнасуститадант

Обтикондисигнасубстадант

Обтикондисигнасуперстадант

Обтикондисигнасустетадант

Обтикондисигнасустатадант

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотадант

Обтикондисигнесуститадант

Обтикондисигнесубстадант

Обтикондисигнесуперстадант

Обтикондисигнесустетадант

Обтикондисигнесустатадант

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотадант

Обтикондиинсигсуститадант

Обтикондиинсигсубстадант

Обтикондиинсигсуперстадант

Обтикондиинсигсустетадант

Обтикондиинсигсустатадант

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотадант

Обтикондитранссуститадант

Обтикондитранссубстадант

Обтикондитранссуперстадант

Обтикондитранссустетадант

Обтикондитранссустатадант

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотадант

Обтикондисигнисуститадант

Обтикондисигнисубстадант

Обтикондисигнисуперстадант

Обтикондисигнисустетадант

Обтикондисигнисустатадант

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотадант

Обтикондисигносуститадант

Обтикондисигносубстадант

Обтикондисигносуперстадант

Обтикондисигносустетадант

Обтикондисигносустатадант

Обтиконтединт

Обтикондисустотаид

Обтикондисустататит

Обтикондисубстат

Обтикондисуперстат

Обтикондисустататант

Обтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотадант

Обтиузекондисигнасуститадант

Обтиузекондисигнасубстадант

Обтиузекондисигнасуперстадант

Обтиузекондисигнасустетадант

Обтиузекондисигнасустатадант

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотадант

Обтиузекондисигнесуститадант

Обтиузекондисигнесубстадант

Обтиузекондисигнесуперстадант

Обтиузекондисигнесустетадант

Обтиузекондисигнесустатадант

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотадант

Обтиузекондиинсигсуститадант

Обтиузекондиинсигсубстадант

Обтиузекондиинсигсуперстадант

Обти
узекондиинсигсустетадант

Обтиузекондиинсигсустатадант

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотадант

Обтиузекондитранссуститадант

Обтиузекондитранссубстадант

Обтиузекондитранссуперстадант

Обтиузекондитранссустетадант

Обтиузекондитранссустатадант

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотадант

Обтиузекондисигнисуститадант

Обтиузекондисигнисубстадант

Обтиузекондисигнисуперстадант

Обтиузекондисигнисустетадант

Обтиузекондисигнисустатадант

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотадант

Обтиузекондисигносуститадант

Обтиузекондисигносубстадант

Обтиузекондисигносуперстадант

Обтиузекондисигносустетадант

Обтиузекондисигносустатадант

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотадант

Обтиесткондисигнасуститадант

Обтиесткондисигнасубстадант

Обтиесткондисигнасуперстадант

Обтиесткондисигнасустетадант

Обтиесткондисигнасустатадант

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотадант

Обтиесткондисигнесуститадант

Обтиесткондисигнесубстадант

Обтиесткондисигнесуперстадант

Обтиесткондисигнесустетадант

Обтиесткондисигнесустатадант

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотадант

Обтиесткондиинсигсуститадант

Обтиесткондиинсигсубстадант

Обтиесткондиинсигсуперстадант

Обти
есткондиинсигсустетадант

Обтиесткондиинсигсустатадант

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотадант

Обтиесткондитранссуститадант

Обтиесткондитранссубстадант

Обтиесткондитранссуперстадант

Обтиесткондитранссустетадант

Обтиесткондитранссустатадант

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотадант

Обтиесткондисигнисуститадант

Обтиесткондисигнисубстадант

Обтиесткондисигнисуперстадант

Обтиесткондисигнисустетадант

Обтиесткондисигнисустатадант

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотадант

Обтиесткондисигносуститадант

Обтиесткондисигносубстадант

Обтиесткондисигносуперстадант

Обтиесткондисигносустетадант

Обтиесткондисигносустатадант

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотаид

Обти-

Обти-

Обти-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Обтиест-

кондисустататит

Обтиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотадант

Обтиконтесигнасуститадант

Обтиконтесигнасубстадант

Обтиконтесигнасуперстадант

Обтиконтесигнасустетадант

Обтиконтесигнасустатадант

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотадант

Обтиконтесигнесуститадант

Обтиконтесигнесубстадант

Обтиконтесигнесуперстадант

Обтиконтесигнесустетадант

Обтиконтесигнесустатадант

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотадант

Обтиконтеинсигсуститадант

Обтиконтеинсигсубстадант

Обтиконтеинсигсуперстадант

Обтиконтеинсигсустетадант

Обтиконтеинсигсустатадант

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотадант

Обтиконтетранссуститадант

Обтиконтетранссубстадант

Обтиконтетранссуперстадант

Обтиконтетранссустетадант

Обтиконтетранссустатадант

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотадант

Обтиконтесигнисуститадант

Обтиконтесигнисубстадант

Обтиконтесигнисуперстадант

Обтиконтесигнисустетадант

Обтиконтесигнисустатадант

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотадант

Обтиконтесигносуститадант

Обтиконтесигносубстадант

Обтиконтесигносуперстадант

Обтиконтесигносустетадант

Обтиконтесигносустатадант

Обтиконтетант

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесустататит

Обтиконтесубстат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесустататант

Обтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотадант

Обтиконтасигнасуститадант

Обтиконтасигнасубстадант

Обтиконтасигнасуперстадант

Обтиконтасигнасустетадант

Обтиконтасигнасустатадант

Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотадант

Обтиконтасигнесуститадант

Обтиконтасигнесубстадант

Обтиконтасигнесуперстадант

Обтиконтасигнесустетадант

Обтиконтасигнесустатадант

Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотадант

Обтиконтаинсигсуститадант

Обтиконтаинсигсубстадант

Обтиконтаинсигсуперстадант

Обтиконтаинсигсустетадант

Обтиконтаинсигсустатадант

Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотадант

Обтиконтатранссуститадант

Обтиконтатранссубстадант

Обтиконтатранссуперстадант

Обтиконтатранссустетадант

Обтиконтатранссустатадант

Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотадант

Обтиконтасигнисуститадант

Обтиконтасигнисубстадант

Обтиконтасигнисуперстадант

Обтиконтасигнисустетадант

Обтиконтасигнисустатадант

Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотадант

Обтиконтасигносуститадант

Обтиконтасигносубстадант

Обтиконтасигносуперстадант

Обтиконтасигносустетадант

Обтиконтасигносустатадант

Обтиконтетат

Обтиконтасустотаид

Обтиконтасустататит

Обтиконтасубстат

Обтиконтасуперстат

Обтиконтасустататант

Обтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOML-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducoalitic operative derelevant typical economic exostatiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и означавано с индекс
DT-HEIML. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексостатиингредиенти.
182

859

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HIхипертипотеид, т.е. оперативен икономически стати-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотаид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустататит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстат и икономическия суперстат.
4. Икономически субстат (съкр. – субс) (същото като икономическа съставност).
5. Икономически суперстат (съкр. – суперс) (същото като икономически
запас).
6. Икономически сустататант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстат и икономически суперстат.
7. Икономически сустататат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстат и икономическия суперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сигнотеид (съкр. – сигно) (същото като икономическа
значимост) – общо понятие за значенията на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически сигнитит (съкр. – сигни) (същото като уницентална икономическа значимост) – единство на икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
4. Икономически транссигнитит (съкр. – транс) (същото като трансцентална икономическа значимост).
5. Икономически инсигнитит (съкр. – инсиг) (същото като инцентална
икономическа значимост).
6. Икономически сигнитант (съкр. – сигне) (същото като центална икономическа значимост) – общо понятие за икономически транссигнитит и икономически инсигнитит.
7. Икономически сигнитат (съкр. – сигна) – двойка, състояща се от икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически контотеид (съкр. – конто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически контетит (съкр. – конти) (същото като икономическа
удовлетвореност) – единство на икономическия контедент и икономическия
контединт.
4. Икономически контедент (съкр. – конде) (същото като икономическа
изгодност и като икономическо състояние).
5. Икономически контединт (съкр. – конди) (същото като икономическа
задоволеност и като икономически актив).
6. Икономически узеконтединт (съкр. – узеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема задоволеност и като
ползваем икономически актив).
7. Икономически естконтединт (съкр. – естконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна задоволеност и като
сметен икономически актив).
8. Икономически контетант (съкр. – конте) (същото като икономическа
пригодност) – общо понятие за икономически контедент и икономически контединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически контетат (съкр. – конта) – двойка, състояща се от икономическия контедент и икономическия контединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIML-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HEIML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасустотадант

Контасуститадант

Контасубстадант

Контасуперстадант

Контасустетадант

Контасустатадант

Контетант

Контесустотадант

Контесуститадант

Контесубстадант

Контесуперстадант

Контесустетадант

Контесустатадант

Естконтединт

Есткондисустотадант

Есткондисустит
адант

Есткондисубстадант

Есткон-

Есткондисустетадант

Узеконтединт

Узекондисустотадант

Узекондисустит
адант

Узекондисубстадант

Узекондисуперстадант

Узекондисустетадант

Узекондисустатадант

Контединт

Кондисустотадант

Кондисуститадант

Кондисубстадант

Кондисуперстадант

Кондисустетадант

Кондисустатадант

Контедент

Кондесустотадант

Кондесуститадант

Кондесубстадант

Кондесуперстадант

Кондесустетадант

Кондесустатадант

Контетит

Контисустотадант

Контисуститадант

Контисубстадант

Контисуперстадант

Контисустетадант

Контисустатадант

Контотеид

Контосустотадант

Контосуститадант

Контосубстадант

Контосуперстадант

Контосустетадант

Контосустатадант

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

дисуперстадант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Или сметен
икономически
актив, или
икономическа
съставност

Или сметен
икономически
актив, или
икономически
запас

Ползваем
икономически
актив

Или ползваем
икономически
актив, или
икономическа
съставност

Или ползваем
икономически
актив, или
икономически
запас

Икономически
актив

Или икономически актив,
или икономическа
съставност

Или икономически актив,
или икономически запас

Икономическо състояние

Или икономическо състояние, или икономическа
съставност

Или икономическо състояние, или икономически
запас

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIML-AC/B-1); (опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнотеид

Контасигносустотадант

Контасигносуститадант

Контасигносубстадант

Контасигносуперстадант

Контасигносустетадант

Контасигносустатадант

Контесигнотеид

Контесигносустотадант

Контесигносуститадант

Контесигносубстадант

Контесигносуперстадант

Контесигносустетадант

Контесигносустатадант

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотадант

Есткондисигносуститадант

Есткондисигносубстадант

Есткондисигносуперстадант

Есткондисигносустетадант

Есткондисигносустатадант

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотадант

Узекондисигносуститадант

Узекондисигносубстадант

Узекондисигносуперстадант

Узекондисигносустетадант

Узекондисигносустатадант

Кондисигнотеид

Кондисигносустотадант

Кондисигносуститадант

Кондисигносубстадант

Кондисигносуперстадант

Кондисигносустетадант

Кондисигносустатадант

Кондесигнотеид

Кондесигносустотадант

Кондесигносуститадант

Кондесигносубстадант

Кондесигносуперстадант

Кондесигносустетадант

Кондесигносустатадант

Контисигнотеид

Контисигносустотадант

Контисигносуститадант

Контисигносубстадант

Контисигносуперстадант

Контисигносустетадант

Контисигносустатадант

Контосигнотеид

Контосигносустотадант

Контосигносуститадант

Контосигносубстадант

Контосигносуперстадант

Контосигносустетадант

Контосигносустатадант

Сигнотеид

Сигносустотаид

Сигносустататит

Сигносубстат

Сигносуперстат

Сигносустататант

Сигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитит

Контасигнисустотадант

Контасигнисуститадант

Контасигнисубстадант

Контасигнисуперстадант

Контасигнисустетадант

Контасигнисустатадант

Контесигнитит

Контесигнисустотадант

Контесигнисуститадант

Контесигнисубстадант

Контесигнисуперстадант

Контесигнисустетадант

Контесигнисустатадант

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотадант

Есткондисигнисуститадант

Есткондисигнисубстадант

Есткондисигнисуперстадант

Есткондисигнисустетадант

Есткондисигнисустатадант

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотадант

Узекондисигнисуститадант

Узекондисигнисубстадант

Узекондисигнисуперстадант

Узекондисигнисустетадант

Узекондисигнисустатадант

Кондисигнитит

Кондисигнисустотадант

Кондисигнисуститадант

Кондисигнисубстадант

Кондисигнисуперстадант

Кондисигнисустетадант

Кондисигнисустатадант

Кондесигнитит

Кондесигнисустотадант

Кондесигнисуститадант

Кондесигнисубстадант

Кондесигнисуперстадант

Кондесигнисустетадант

Кондесигнисустатадант

Контисигнитит

Контисигнисустотадант

Контисигнисуститадант

Контисигнисубстадант

Контисигнисуперстадант

Контисигнисустетадант

Контисигнисустатадант

Контосигнитит

Контосигнисустотадант

Контосигнисуститадант

Контосигнисубстадант

Контосигнисуперстадант

Контосигнисустетадант

Контосигнисустатадант

Сигнитит

Сигнисустотаид

Сигнисустататит

Сигнисубстат

Сигнисуперстат

Сигнисустататант

Сигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контатранссигнитит

Контатранссустотадант

Контатранссуститадант

Контатранссубстадант

Контатранссуперстадант

Контатранссустетадант

Контатранссустатадант

Контетранссигни
тит

Контетранссустотадант

Контетранссуститадант

Контетранссубстадант

Контетранссуперстадант

Контетранссустетадант

Контетранссустатадант

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотадант

Есткондитранссуститадант

Есткондитранссубстадант

Есткондитранссуперстадант

Есткондитранссустетадант

Есткондитранссустатадант

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотадант

Узекондитранссуститадант

Узекондитранссубстадант

Узекондитранссуперстадант

Узекондитранссустетадант

Узекондитранссустатадант

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотадант

Кондитранссуститадант

Кондитранссубстадант

Кондитранссуперстадант

Кондитранссустетадант

Кондитранссустатадант

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотадант

Кондетранссуститадант

Кондетранссубстадант

Кондетранссуперстадант

Кондетранссустетадант

Кондетранссустатадант

Контитранссигнитит

Контитранссустотадант

Контитранссуститадант

Контитранссубстадант

Контитранссуперстадант

Контитранссустетадант

Контитранссустатадант

Контотранссигнитит

Контотранссустотадант

Контотранссуститадант

Контотранссубстадант

Контотранссуперстадант

Контотранссустетадант

Контотранссустатадант

Транссустотаид

Транссустататит

Транссубстат

Транссуперстат

Транссустататант

Транссустататат

Транссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контаинсигнитит

Контаинсигсустотадант

Контаинсигсуститадант

Контаинсигсубстадант

Контаинсигсуперстадант

Контаинсигсустетадант

Контаинсигсустатадант

Контеинсигнитит
тит

Контеинсигсустотадант

Контеинсигсуститадант

Контеинсигсубстадант

Контеинсигсуперстадант

Контеинсигсустетадант

Контеинсигсустатадант

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотадант

Есткондиинсигсуститадант

Есткондиинсигсубстадант

Есткондиинсигсуперстадант

Есткондиинсигсустетадант

Есткондиинсигсустатадант

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотадант

Узекондиинсигсуститадант

Узекондиинсигсубстадант

Узекондиинсигсуперстадант

Узекондиинсигсустетадант

Узекондиинсигсустатадант

Кондиинсигн
итит

Кондиинсигсустотадант

Кондиинсигсуститадант

Кондиинсигсубстадант

Кондиинсигсуперстадант

Кондиинсигсустетадант

Кондиинсигсустатадант

Кондеинсигн
итит

Кондеинсигсустотадант

Кондеинсигсуститадант

Кондеинсигсубстадант

Кондеинсигсуперстадант

Кондеинсигсустетадант

Кондеинсигсустатадант

Контиинсигн
итит

Контиинсигсустотадант

Контиинсигсуститадант

Контиинсигсубстадант

Контиинсигсуперстадант

Контиинсигсустетадант

Контиинсигсустатадант

Контоинсигн
итит

Контоинсигсустотадант

Контоинсигсуститадант

Контоинсигсубстадант

Контоинсигсуперстадант

Контоинсигсустетадант

Контоинсигсустатадант

Инсигсустотаид

Инсигсустататит

Инсигсубстат

Инсигсуперстат

Инсигсустататант

Инсигсустататат

Инсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитант

Контасигнесустотадант

Контасигнесуститадант

Контасигнесубстадант

Контасигнесуперстадант

Контасигнесустетадант

Контасигнесустатадант

Контесигнитант

Контесигнесустотадант

Контесигнесуститадант

Контесигнесубстадант

Контесигнесуперстадант

Контесигнесустетадант

Контесигнесустатадант

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотадант

Есткондисигнесуститадант

Есткондисигнесубстадант

Есткондисигнесуперстадант

Есткондисигнесустетадант

Есткондисигнесустатадант

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотадант

Узекондисигнесуститадант

Узекондисигнесубстадант

Узекондисигнесуперстадант

Узекондисигнесустетадант

Узекондисигнесустатадант

Кондисигнитант

Кондисигнесустотадант

Кондисигнесуститадант

Кондисигнесубстадант

Кондисигнесуперстадант

Кондисигнесустетадант

Кондисигнесустатадант

Кондесигнитант

Кондесигнесустотадант

Кондесигнесуститадант

Кондесигнесубстадант

Кондесигнесуперстадант

Кондесигнесустетадант

Кондесигнесустатадант

Контисигнитант

Контисигнесустотадант

Контисигнесуститадант

Контисигнесубстадант

Контисигнесуперстадант

Контисигнесустетадант

Контисигнесустатадант

Контосигнитант

Контосигнесустотадант

Контосигнесуститадант

Контосигнесубстадант

Контосигнесуперстадант

Контосигнесустетадант

Контосигнесустатадант

Сигнитант

Сигнесустотаид

Сигнесустататит

Сигнесубстат

Сигнесуперстат

Сигнесустататант

Сигнесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотадант

Контасигнасуститадант

Контасигнасубстадант

Контасигнасуперстадант

Контасигнасустетадант

Контасигнасустатадант

Контесигнитат

Контесигнасустотадант

Контесигнасуститадант

Контесигнасубстадант

Контесигнасуперстадант

Контесигнасустетадант

Контесигнасустатадант

Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотадант

Есткондисигнасуститадант

Есткондисигнасубстадант

Есткондисигнасуперстадант

Есткондисигнасустетадант

Есткондисигнасустатадант

Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотадант

Узекондисигнасуститадант

Узекондисигнасубстадант

Узекондисигнасуперстадант

Узекондисигнасустетадант

Узекондисигнасустатадант

Кондисигнитат

Кондисигнасустотадант

Кондисигнасуститадант

Кондисигнасубстадант

Кондисигнасуперстадант

Кондисигнасустетадант

Кондисигнасустатадант

Кондесигнитат

Кондесигнасустотадант

Кондесигнасуститадант

Кондесигнасубстадант

Кондесигнасуперстадант

Кондесигнасустетадант

Кондесигнасустатадант

Контисигнитат

Контисигнасустотадант

Контисигнасуститадант

Контисигнасубстадант

Контисигнасуперстадант

Контисигнасустетадант

Контисигнасустатадант

Контосигнитат

Контосигнасустотадант

Контосигнасуститадант

Контосигнасубстадант

Контосигнасуперстадант

Контосигнасустетадант

Контосигнасустатадант

Сигнитат

Сигнасустотаид

Сигнасустататит

Сигнасубстат

Сигнасуперстат

Сигнасустататант

Сигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

DT-HEIML-BC/A-6
DT-HEIML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасигнотадант

Контасигнитадант

Контатранстадант

Контаинсигтадант

Контасигнетадант

Контасигнатадант

Контетант

Контесигнотадант

Контесигнитадант

Контетранстадант

Контеинсигтадант

Контесигнетадант

Контесигнатадант

Естконтединт

Есткондисигнотадант

Есткондисигнитадант

Есткондитранстадант

Есткондиинсигтадант

Есткондисигнетадант

Есткондисигнатадант

Узеконтединт

Узекондисигнотадант

Узекондисигнитадант

Узекондитранстадант

Узекондиинсигтадант

Узекондисигнетадант

Узекондисигнатадант

Контединт

Кондисигнотадант

Кондисигнитадант

Кондитранстадант

Кондиинсигтадант

Кондисигнетадант

Кондисигнатадант

Контедент

Кондесигнотадант

Кондесигнитадант

Кондетранстадант

Кондеинсигтадант

Кондесигнетадант

Кондесигнатадант

Контетит

Контисигнотадант

Контисигнитадант

Контитранстадант

Контиинсигтадант

Контисигнетадант

Контисигнатадант

Контотеид

Контосигнотадант

Контосигнитадант

Контотранстадант

Контоинсигтадант

Контосигнетадант

Контосигнатадант

HI-Хипертипотеид

Сигнотеид

Сигнитит

Транссигнитит

Инсигнитит

Сигнитант

Сигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Или сметен
икономически
актив, или
трансцентална
икономическа
значимост

Или сметен
икономически
актив, или инцентална икономическа
значимост

Ползваем
икономически
актив

Или ползваем
икономически
актив, или
трансцентална
икономическа
значимост

Или ползваем
икономически
актив, или инцентална икономическа
значимост

Или икономически актив,
или трансцентална икономическа значимост

Или икономически актив,
или инцентална икономическа значимост

Икономическо
състояние

Или икономическо състояние, или трансцентална икономическа значимост

Или икономическо състояние, или инцентална икономическа
значимост

Градивен
HI-хипертипотеид

Трансцентална икономическа значимост

Инцентална
икономическа
значимост

Икономически
актив

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIML-BC/A-1); (опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустотаид

Контасигносустотадант

Контасигнисустотадант

Контатранссустотадант

Контаинсигсустотадант

Контасигнесустотадант

Контасигнасустотадант

Контесустотаид

Контесигносустотадант

Контесигнисустотадант

Контетранссустотадант

Контеинсигсустотадант

Контесигнесустотадант

Контесигнасустотадант

Есткондисустотаид

Есткондисигносустотадант

Есткондисигнисустотадант

Есткондитранссустотадант

Есткондиинсигсустотадант

Есткондисигнесустотадант

Есткондисигнасустотадант

Узекондисустотаид

Узекондисигносустотадант

Узекондисигнисустотадант

Узекондитранссустотадант

Узекондиинсигсустотадант

Узекондисигнесустотадант

Узекондисигнасустотадант

Кондисустотаид

Кондисигносустотадант

Кондисигнисустотадант

Кондитранссустотадант

Кондиинсигсустотадант

Кондисигнесустотадант

Кондисигнасустотадант

Кондесустотаид

Кондесигносустотадант

Кондесигнисустотадант

Кондетранссустотадант

Кондеинсигсустотадант

Кондесигнесустотадант

Кондесигнасустотадант

Контисустотаид

Контисигносустотадант

Контисигнисустотадант

Контитранссустотадант

Контиинсигсустотадант

Контисигнесустотадант

Контисигнасустотадант

Контосустотаид

Контосигносустотадант

Контосигнисустотадант

Контотранссустотадант

Контоинсигсустотадант

Контосигнесустотадант

Контосигнасустотадант

Сустотаид

Сигносустотаид

Сигнисустотаид

Транссустотаид

Инсигсустотаид

Сигнесустотаид

Сигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататит

Контасигносуститадант

Контасигнисуститадант

Контатранссуститадант

Контаинсигсуститадант

Контасигнесуститадант

Контасигнасуститадант

Контесустататит

Контесигносуститадант

Контесигнисуститадант

Контетранссуститадант

Контеинсигсуститадант

Контесигнесуститадант

Контесигнасуститадант

Есткондисустататит

Есткондисигносуститадант

Есткондисигнисуститадант

Есткондитранссуститадант

Есткондиинсигсуститадант

Есткондисигнесуститадант

Есткондисигнасуститадант

Узекондисустататит

Узекондисигносуститадант

Узекондисигнисуститадант

Узекондитранссуститадант

Узекондиинсигсуститадант

Узекондисигнесуститадант

Узекондисигнасуститадант

Кондисустататит

Кондисигносуститадант

Кондисигнисуститадант

Кондитранссуститадант

Кондиинсигсуститадант

Кондисигнесуститадант

Кондисигнасуститадант

Кондесустататит

Кондесигносуститадант

Кондесигнисуститадант

Кондетранссуститадант

Кондеинсигсуститадант

Кондесигнесуститадант

Кондесигнасуститадант

Контисустататит

Контисигносуститадант

Контисигнисуститадант

Контитранссуститадант

Контиинсигсуститадант

Контисигнесуститадант

Контисигнасуститадант

Контосустататит

Контосигносуститадант

Контосигнисуститадант

Контотранссуститадант

Контоинсигсуститадант

Контосигнесуститадант

Контосигнасуститадант

Сустататит

Сигносустататит

Сигнисустататит

Транссустататит

Инсигсустататит

Сигнесустататит

Сигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасубстат

Контасигносубстадант

Контасигнисубстадант

Контатранссубстадант

Контаинсигсубстадант

Контасигнесубстадант

Контасигнасубстадант

Контесубстат

Контесигносубстадант

Контесигнисубстадант

Контетранссубстадант

Контеинсигсубстадант

Контесигнесубстадант

Контесигнасубстадант

Есткондисубстат

Есткондисигносубстадант

Есткондисигнисубстадант

Есткондитранссубстадант

Есткондиинсигсубстадант

Есткондисигнесубстадант

Есткондисигнасубстадант

Узекондисубстат

Узекондисигносубстадант

Узекондисигнисубстадант

Узекондитранссубстадант

Узекондиинсигсубстадант

Узекондисигнесубстадант

Узекондисигнасубстадант

Кондисубстат

Кондисигносубстадант

Кондисигнисубстадант

Кондитранссубстадант

Кондиинсигсубстадант

Кондисигнесубстадант

Кондисигнасубстадант

Кондесубстат

Кондесигносубстадант

Кондесигнисубстадант

Кондетранссубстадант

Кондеинсигсубстадант

Кондесигнесубстадант

Кондесигнасубстадант

Контисубстат

Контисигносубстадант

Контисигнисубстадант

Контитранссубстадант

Контиинсигсубстадант

Контисигнесубстадант

Контисигнасубстадант

Контосубстат

Контосигносубстадант

Контосигнисубстадант

Контотранссубстадант

Контоинсигсубстадант

Контосигнесубстадант

Контосигнасубстадант

Субстат

Сигносубстат

Сигнисубстат

Транссубстат

Инсигсубстат

Сигнесубстат

Сигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасуперстат

Контасигносуперстадант

Контасигнисуперстадант

Контатранссуперстадант

Контаинсигсуперстадант

Контасигнесуперстадант

Контасигнасуперстадант

Контесуперстат

Контесигносуперстадант

Контесигнисуперстадант

Контетранссуперстадант

Контеинсигсуперстадант

Контесигнесуперстадант

Контесигнасуперстадант

Есткондисуперсат

Есткондисигносуперстадант

Есткондисигнисуперстадант

Есткондитранссуперстадант

Есткондиинсигсуперстадант

Есткондисигнесуперстадант

Есткондисигнасуперстадант

Узекондисуперстат

Узекондисигносуперстадант

Узекондисигнисуперстадант

Узекондитранссуперстадант

Узекондиинсигсуперстадант

Узекондисигнесуперстадант

Узекондисигнасуперстадант

Кондисуперстат

Кондисигносуперстадант

Кондисигнисуперстадант

Кондитранссуперстадант

Кондиинсигсуперстадант

Кондисигнесуперстадант

Кондисигнасуперстадант

Кондесуперстат

Кондесигносуперстадант

Кондесигнисуперстадант

Кондетранссуперстадант

Кондеинсигсуперстадант

Кондесигнесуперстадант

Кондесигнасуперстадант

Контисуперстат

Контисигносуперстадант

Контисигнисуперстадант

Контитранссуперстадант

Контиинсигсуперстадант

Контисигнесуперстадант

Контисигнасуперстадант

Контосуперстат

Контосигносуперстадант

Контосигнисуперстадант

Контотранссуперстадант

Контоинсигсуперстадант

Контосигнесуперстадант

Контосигнасуперстадант

Суперстат

Сигносуперстат

Сигнисуперстат

Транссуперстат

Инсигсуперстат

Сигнесуперстат

Сигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоалностниоперативни
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататант

Контасигносустетадант

Контасигнисустетадант

Контатранссустетадант

Контаинсигсустетадант

Контасигнесустетадант

Контасигнасустетадант

Контесустататант

Контесигносустетадант

Контесигнисустетадант

Контетранссустетадант

Контеинсигсустетадант

Контесигнесустетадант

Контесигнасустетадант

Есткондисустататант

Есткондисигносустетадант

Есткондисигнисустетадант

Есткондитранссустетадант

Есткондиинсигсустетадант

Есткондисигнесустетадант

Есткондисигнасустетадант

Узекондисустататант

Узекондисигносустетадант

Узекондисигнисустетадант

Узекондитранссустетадант

Узекондиинсигсустетадант

Узекондисигнесустетадант

Узекондисигнасустетадант

Кондисустататант

Кондисигносустетадант

Кондисигнисустетадант

Кондитранссустетадант

Кондиинсигсустетадант

Кондисигнесустетадант

Кондисигнасустетадант

Кондесустататант

Кондесигносустетадант

Кондесигнисустетадант

Кондетранссустетадант

Кондеинсигсустетадант

Кондесигнесустетадант

Кондесигнасустетадант

Контисустататант

Контисигносустетадант

Контисигнисустетадант

Контитранссустетадант

Контиинсигсустетадант

Контисигнесустетадант

Контисигнасустетадант

Контосустататант

Контосигносустетадант

Контосигнисустетадант

Контотранссустетадант

Контоинсигсустетадант

Контосигнесустетадант

Контосигнасустетадант

Сустататант

Сигносустататант

Сигнисустататант

Транссустататант

Инсигсустататант

Сигнесустататант

Сигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататат

Контасигносустатадант

Контасигнисустатадант

Контатранссустатадант

Контаинсигсустатадант

Контасигнесустатадант

Контасигнасустатадант

Контесустататат

Контесигносустатадант

Контесигнисустатадант

Контетранссустатадант

Контеинсигсустатадант

Контесигнесустатадант

Контесигнасустатадант

Есткондисустататат

Есткондисигносустатадант

Есткондисигнисустатадант

Есткондитранссустатадант

Есткондиинсигсустатадант

Есткондисигнесустатадант

Есткондисигнасустатадант

Узекондисустататат

Узекондисигносустатадант

Узекондисигнисустатадант

Узекондитранссустатадант

Узекондиинсигсустатадант

Узекондисигнесустатадант

Узекондисигнасустатадант

Кондисустататат

Кондисигносустатадант

Кондисигнисустатадант

Кондитранссустатадант

Кондиинсигсустатадант

Кондисигнесустатадант

Кондисигнасустатадант

Кондесустататат

Кондесигносустатадант

Кондесигнисустатадант

Кондетранссустатадант

Кондеинсигсустатадант

Кондесигнесустатадант

Кондесигнасустатадант

Контисустататат

Контисигносустатадант

Контисигнисустатадант

Контитранссустатадант

Контиинсигсустатадант

Контисигнесустатадант

Контисигнасустатадант

Контосустататат

Контосигносустатадант

Контосигнисустатадант

Контотранссустатадант

Контоинсигсустатадант

Контосигнесустатадант

Контосигнасустатадант

Сустататат

Сигносустататат

Сигнисустататат

Транссустататат

Инсигсустататат

Сигнесустататат

Сигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

DT-HEIML-AB/C-9
DT-HEIML-AB/C-8
DT-HEIML-AB/C-7
DT-HEIML-AB/C-6
DT-HEIML-AB/C-5
DT-HEIML-AB/C-4
DT-HEIML-AB/C-3
DT-HEIML-AB/C-2
A
DT-HEIML-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

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

Сигнитат

Сигнасустотадант

Сигнасуститадант

Сигнасубстадант

Сигнасуперстадант

Сигнасустетадант

Сигнасустатадант

Сигнитант

Сигнесустотадант

Сигнесуститадант

Сигнесубстадант

Сигнесуперстадант

Сигнесустетадант

Сигнесустатадант

Инсигнитит

Инсигсустотадант

Инсигсуститадант

Инсигсубстадант

Инсигсуперстадант

Инсигсустетадант

Инсигсустатадант

Транссигнитит

Транссустотадант

Транссуститадант

Транссубстадант

Транссуперстадант

Транссустетадант

Транссустатадант

Сигнитит

Сигнисустотадант

Сигнисуститадант

Сигнисубстадант

Сигнисуперстадант

Сигнисустетадант

Сигнисустатадант

Сигнотеид

Сигносустотадант

Сигносуститадант

Сигносубстадант

Сигносуперстадант

Сигносустетадант

Сигносустатадант

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

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

Инцентална икономическа
значимост

Или инцентална икономическа значимост, или
икономическа
съставност

Или инцентална икономическа значимост, или
икономически
запас

Трансцентална икономическа
значимост

Или трансцентална икономическа значимост, или
икономическа
съставност

Или трансцентална икономическа значимост, или
икономически
запас

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIML-AB/C-1); (опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контосигнитат

Контосигнасустотадант

Контосигнасуститадант

Контосигнасубстадант

Контосигнасуперстадант

Контосигнасустетадант

Контосигнасустатадант

Контосигнитант

Контосигнесустотадант

Контосигнесуститадант

Контосигнесубстадант

Контосигнесуперстадант

Контосигнесустетадант

Контосигнесустатадант

Контоинсигнитит

Контоинсигсустотадант

Контоинсигсуститадант

Контоинсигсубстадант

Контоинсигсуперстадант

Контоинсигсустетадант

Контоинсигсустатадант

Контотранссигнитит

Контотранссустотадант

Контотранссуститадант

Контотранссубстадант

Контотранссуперстадант

Контотранссустетадант

Контотранссустатадант

Контосигнитит

Контосигнисустотадант

Контосигнисуститадант

Контосигнисубстадант

Контосигнисуперстадант

Контосигнисустетадант

Контосигнисустатадант

Контосигнотеид

Контосигносустотадант

Контосигносуститадант

Контосигносубстадант

Контосигносуперстадант

Контосигносустетадант

Контосигносустатадант

Контотеид

Контосустотаид

Контосустататит

Контосубстат

Контосуперстат

Контосустататант

Контосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контисигнитат

Контисигнасустотадант

Контисигнасуститадант

Контисигнасубстадант

Контисигнасуперстадант

Контисигнасустетадант

Контисигнасустатадант

Контисигнитант

Контисигнесустотадант

Контисигнесуститадит

Контисигнесубстадант

Контисигнесуперстадант

Контисигнесустетадант

Контисигнесустатадант

Контиинсигнитит

Контиинсигсустотадант

Контиинсигсуститадант

Контиинсигсубстадант

Контиинсигсуперстадант

Контиинсигсустетадант

Контиинсигсустатадант

Контитранссигнитит

Контитранссустотадант

Контитранссуститадант

Контитранссубстадант

Контитранссуперстадант

Контитранссустетадант

Контитранссустатадант

Контисигнитит

Контисигнисустотадант

Контисигнисуститадант

Контисигнисубстадант

Контисигнисуперстадант

Контисигнисустетадант

Контисигнисустатадант

Контисигнотеид

Контисигносустотадант

Контисигносуститадант

Контисигносубстадант

Контисигносуперстадант

Контисигносустетадант

Контисигносустатадант

Контетит

Контисустотаид

Контисустататит

Контисубстат

Контис
уперстат

Контисустататант

Контисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондесигнитат

Кондесигнасустотадант

Кондесигнасуститадант

Кондесигнасубстадант

Кондесигнасуперстадант

Кондесигнасустетадант

Кондесигнасустатадант

Кондесигнитант

Кондесигнесустотадант

Кондесигнесуститадант

Кондесигнесубстадант

Кондесигнесуперстадант

Кондесигнесустетадант

Кондесигнесустатадант

Кондеинсигнитит

Кондеинсигсустотадант

Кондеинсигсуститадант

Кондеинсигсубстадант

Кондеинсигсуперстадант

Кондеинсигсустетадант

Кондеинсигсустатадант

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотадант

Кондетранссуститадант

Кондетранссубстадант

Кондетранссуперстадант

Кондетранссустетадант

Кондетранссустатадант

Кондесигнитит

Кондесигнисустотадант

Кондесигнисуститадант

Кондесигнисубстадант

Кондесигнисуперстадант

Кондесигнисустетадант

Кондесигнисустатадант

Кондесигнотеид

Кондесигносустотадант

Кондесигносуститадант

Кондесигносубстадант

Кондесигносуперстадант

Кондесигносустетадант

Кондесигносустатадант

Контедент

Кондесустотаид

Кондесустататит

Кондесу
бстат

Кондесуперстат

Кондесустататант

Кондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондисигнитат

Кондисигнасустотадант

Кондисигнасуститадант

Кондисигнасубстадант

Кондисигнасуперстадант

Кондисигнасустетадант

Кондисигнасустатадант

Кондисигнитант

Кондисигнесустотадант

Кондисигнесуститадант

Кондисигнесубстадант

Кондисигнесуперстадант

Кондисигнесустетадант

Кондисигнесустатадант

Кондиинсигнитит

Кондиинсигсустотадант

Кондиинсигсуститадант

Кондиинсигсубстадант

Кондиинсигсуперстадант

Кондиинсигсустетадант

Кондиинсигсустатадант

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотадант

Кондитранссуститадант

Кондитранссубстадант

Кондитранссуперстадант

Кондитранссустетадант

Кондитранссустатадант

Кондисигнитит

Кондисигнисустотадант

Кондисигнисуститадант

Кондисигнисубстадант

Кондисигнисуперстадант

Кондисигнисустетадант

Кондисигнисустатадант

Кондисигнотеид

Кондисигносустотадант

Кондисигносуститадант

Кондисигносубстадант

Кондисигносуперстадант

Кондисигносустетадант

Кондисигносустатадант

Контединт

Кондисустотаид

Кондисустататит

Кондисубстат

Кондис
уперстат

Кондисустататант

Кондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

210

887

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотадант

Узекондисигнасуститадант

Узекондисигнасубстадант

Узекондисигнасуперстадант

Узекондисигнасустетадант

Узекондисигнасустатадант

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотадант

Узекондисигнесуститадант

Узекондисигнесубстадант

Узекондисигнесуперстадант

Узекондисигнесустетадант

Узекондисигнесустатадант

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотадант

Узекондиинсигсуститадант

Узекондиинсигсубстадант

Узекондиинсигсуперстадант

Узекондиинсигсустетадант

Узекондиинсигсустатадант

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотадант

Узекондитранссуститадант

Узекондитранссубстадант

Узекондитранссуперстадант

Узекондитранссустетадант

Узекондитранссустатадант

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотадант

Узекондисигнисуститадант

Узекондисигнисубстадант

Узекондисигнисуперстадант

Узекондисигнисустетадант

Узекондисигнисустатадант

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотадант

Узекондисигносуститадант

Узекондисигносубстадант

Узекондисигносуперстадант

Узекондисигносустетадант

Узекондисигносустатадант

Узеконтединт

Узекондисустотаид

Узекондисустататит

Узекондисубстат

Узекондисуперстат

Узекондисустататант

Узекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотадант

Есткондисигнасуститадант

Есткондисигнасубстадант

Есткондисигнасуперстадант

Есткондисигнасустетадант

Есткондисигнасустатадант

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотадант

Есткондисигнесуститадант

Есткондисигнесубстадант

Есткондисигнесуперстадант

Есткондисигнесустетадант

Есткондисигнесустатадант

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотадант

Есткондиинсигсуститадант

Есткондиинсигсубстадант

Есткондиинсигсуперстадант

Есткондиинсигсустетадант

Есткондиинсигсустатадант

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотадант

Есткондитранссуститадант

Есткондитранссубстадант

Есткондитранссуперстадант

Есткондитранссустетадант

Есткондитранссустатадант

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотадант

Есткондисигнисуститадант

Есткондисигнисубстадант

Есткондисигнисуперстадант

Есткондисигнисустетадант

Есткондисигнисустатадант

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотадант

Есткондисигносуститадант

Есткондисигносубстадант

Есткондисигносуперстадант

Есткондисигносустетадант

Есткондисигносустатадант

Естконтединт

Есткондисустотаид

Есткондисустататит

Есткондисубстат

Есткондисуперстат

Есткондисустататант

Есткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контесигнитат

Контесигнасустотадант

Контесигнасуститадант

Контесигнасубстадант

Контесигнасуперстадант

Контесигнасустетадант

Контесигнасустатадант

Контесигнитант

Контесигнесустотадант

Контесигнесуститадант

Контесигнесубстадант

Контесигнесуперстадант

Контесигнесустетадант

Контесигнесустатадант

Контеинсигнитит

Контеинсигсустотадант

Контеинсигсуститадант

Контеинсигсубстадант

Контеинсигсуперстадант

Контеинсигсустетадант

Контеинсигсустатадант

Контетранссигнитит

Контетранссустотадант

Контетранссуститадант

Контетранссубстадант

Контетранссуперстадант

Контетранссустетадант

Контетранссустатадант

Контесигнитит

Контесигнисустотадант

Контесигнисуститадант

Контесигнисубстадант

Контесигнисуперстадант

Контесигнисустетадант

Контесигнисустатадант

Контесигнотеид

Контесигносустотадант

Контесигносуститадант

Контесигносубстадант

Контесигносуперстадант

Контесигносустетадант

Контесигносустатадант

Контетант

Контесустотаид

Контесустататит

Контесубстат

Контесуперстат

Контесустататант

Контесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

Контасигнитат

Контасигнасуститадант

Контасигнасубстадант

Контасигнасуперстадант

Контасигнасустетадант

Контасигнасустатадант

Контасигнитант

Контасигнесустотадант

Контасигнесуститадант

Контасигнесубстадит

Контасигнесуперстадант

Контасигнесустетадант

Контасигнесустатадант

Контаинсигнитит

Контаинсигсустотадант

Контаинсигсуститадант

Контаинсигсубстадант

Контаинсигсуперстадант

Контаинсигсустетадант

Контаинсигсустатадант

Контатранссигнитит

Контатранссустотадант

Контатранссуститадант

Контатранссубстадант

Контатранссуперстадант

Контатранссустетадант

Контатранссустатадант

Контасигнитит

Контасигнисустотадант

Контасигнисуститадант

Контасигнисубстадант

Контасигнисуперстадант

Контасигнисустетадант

Контасигнисустатадант

Контасигнотеид

Контасигносустотадант

Контасигносуститадант

Контасигносубстадант

Контасигносуперстадант

Контасигносустетадант

Контасигносустатадант

Контетат

Контасустотаид

Контасустататит

Контасубстат

Контасуперстат

Контасустататант

Контасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIML-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексосубтиингредиенти.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HSхипертипотеид, т.е. оперативен икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотаид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустататит (съкр. – субтисусти) – единство на
икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
4. Икономически субтисубстат (съкр. – субтисубс) (същото като икономическа субтисъставност).
5. Икономически субтисуперстат (съкр. – субтисуперс) (същото като икономически субтизапас).
6. Икономически субтисустататант (съкр. – субтисусте) – общо понятие
за икономически субтисубстат и икономически субтисуперстат.
7. Икономически субтисустататат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисигнотеид (съкр. – субтисигно) (същото като икономическа реализираност) – общо понятие за субективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически субтисигнитит (съкр. – субтисигни) (същото като уницентална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит) –
единство на икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
4. Икономически субтитранссигнитит (съкр. – субтитранс) (същото като
трансцентална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност).
5. Икономически субтиинсигнитит (съкр. – субтиинсиг) (същото като инцентална икономическа субтизначимост и като икономическа феност).
6. Икономически субтисигнитант (съкр. – субтисигне) (същото като центална икономическа субтизначимост и като икономически диспотант) – общо
понятие за икономически субтитранссигнитит и икономически субтиинсигнитит.
7. Икономически субтисигнитат (съкр. – субтисигна) (същото като икономически диспотат) – двойка, състояща се от икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиконтотеид (съкр. – субтиконто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиконтетит (съкр. – субтиконти) (същото като икономическа субтиудовлетвореност) – единство на икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
4. Икономически субтиконтедент (съкр. – субтиконде) (същото като икономическа субтиизгодност и като икономическо субтисъстояние).
5. Икономически субтиконтединт (съкр. – субтиконди) (същото като икономическа субтизадоволеност и като икономически субтиактив).
6. Икономически субтиузеконтединт (съкр. – субтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема субтизадоволеност, като ползваем икономически субтиактив и като икономическа полезност).
7. Икономически субтиестконтединт (съкр. – субтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна субти218
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------задоволеност, като сметен икономически субтиактив и като икономическа
стойност).
8. Икономически субтиконтетант (съкр. – субтиконте) (същото като икономическа субтипригодност) – общо понятие за икономически субтиконтедент
и икономически субтиконтединт.
9. Икономически субтиконтетат (съкр. – субтиконта) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни типични икономически
ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до
1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESML-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидноразгърнати сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелвантни
типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESML-AB/C)
(вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти
са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са представени в
разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HESML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасустотадант

Субтиконтасуститадант

Субтиконтасубстадант

Субтиконтасуперстадант

Субтиконтасустетадант

Субтиконтасустатадант

Субтиконтетант

Субтиконтесустотадант

Субтиконтесуститадант

Субтиконтесубстадант

Субтиконтесуперстадант

Субтиконтесустетадант

Субтиконтесустатадант

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотадант

Субтиесткондисуститадант

Субтиесткондисубстадант

Субтиесткондисуперстадант

Субтиесткондисустетадант

Субтиесткондисустатадант

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотадант

Субтиузекондисуститадант

Субтиузекондисубстадант

Субтиузекондисуперстадант

Субтиузекондисустетадант

Субтиузекондисустатадант

Субтиконтединт

Субтикондисустотадант

Субтикондисуститадант

Субтикондисубстадант

Субтикондисуперстадант

Субтикондисустетадант

Субтикондисустатадант

Субтиконтедент

Субтикондесустотадант

Субтикондесуститадант

Субтикондесубстадант

Субтикондесуперстадант

Субтикондесустетадант

Субтикондесустатадант

Субтиконтетит

Субтиконтисустотадант

Субтиконтисуститадант

Субтиконтисубстадант

Субтиконтисуперстадант

Субтиконтисустетадант

Субтиконтисустатадант

Субтиконтотеид

Субтиконтосустотадант

Субтиконтосуститадант

Субтиконтосубстадант

Субтиконтосуперстадант

Субтиконтосустетадант

Субтиконтосустатадант

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Или икономическа стойност, или икономическа
субтисъставност

Или икономическа стойност, или икономически
субтизапас

Икономическа
полезност

Или икономическа полезност, или икономическа
субтисъставност

Или икономическа полезност, или икономически
субтизапас

Икономически
субтиактив

Или икономически субтиактив, или икономическа
субтисъставност

Или икономически субтиактив, или икономически
субтизапас

Икономическо субтисъстояние

Или икономическо субтисъстояние, или
икономическа
субтисъставност

Или икономическо субтисъстояние, или
икономически
субтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESML-AC/B-1)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотадант

Субтиконтасигносуститадант

Субтиконтасигносубстадант

Субтиконтасигносуперстадант

Субтиконтасигносустетадант

Субтиконтасигносустатадант

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотадант

Субтиконтесигносуститадант

Субтиконтесигносубстадант

Субтиконтесигносуперстадант

Субтиконтесигносустетадант

Субтиконтесигносустатадант

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотадант

Субтиесткондисигносуститадант

Субтиесткондисигносубстадант

Субтиесткондисигносуперстадант

Субтиесткондисигносустетадант

Субтиесткондисигносустатадант

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотадант

Субтиузекондисигносуститадант

Субтиузекондисигносубстадант

Субтиузекондисигносуперстадант

Субтиузекондисигносустетадант

Субтиузекондисигносустатадант

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотадант

Субтикондисигносуститадант

Субтикондисигносубстадант

Субтикондисигносуперстадант

Субтикондисигносустетадант

Субтикондисигносустатадант

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотадант

Субтикондесигносуститадант

Субтикондесигносубстадант

Субтикондесигносуперстадант

Субтикондесигносустетадант

Субтикондесигносустатадант

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотадант

Субтиконтисигносуститадант

Субтиконтисигносубстадант

Субтиконтисигносуперстадант

Субтиконтисигносустетадант

Субтиконтисигносустатадант

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотадант

Субтиконтосигносуститадант

Субтиконтосигносубстадант

Субтиконтосигносуперстадант

Субтиконтосигносустетадант

Субтиконтосигносустатадант

Субтисигнотеид

Субтисигносустотаид

Субтисигносустататит

Субтисигносубстат

Субтисигносуперстат

Субтисигносустататант

Субтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

223

900

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотадант

Субтиконтасигнисуститадант

Субтиконтасигнисубстадант

Субтиконтасигнисуперстадант

Субтиконтасигнисустетадант

Субтиконтасигнисустатадант

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотадант

Субтиконтесигнисуститадант

Субтиконтесигнисубстадант

Субтиконтесигнисуперстадант

Субтиконтесигнисустетадант

Субтиконтесигнисустатадант

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотадант

Субтиесткондисигнисуститадант

Субтиесткондисигнисубстадант

Субтиесткондисигнисуперстадант

Субтиесткондисигнисустетадант

Субтиесткондисигнисустатадант

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотадант

Субтиузекондисигнисуститадант

Субтиузекондисигнисубстадант

Субтиузекондисигнисуперстадант

Субтиузекондисигнисустетадант

Субтиузекондисигнисустатадант

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотадант

Субтикондисигнисуститадант

Субтикондисигнисубстадант

Субтикондисигнисуперстадант

Субтикондисигнисустетадант

Субтикондисигнисустатадант

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотадант

Субтикондесигнисуститадант

Субтикондесигнисубстадант

Субтикондесигнисуперстадант

Субтикондесигнисустетадант

Субтикондесигнисустатадант

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотадант

Субтиконтисигнисуститадант

Субтиконтисигнисубстадант

Субтиконтисигнисуперстадант

Субтиконтисигнисустетадант

Субтиконтисигнисустатадант

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотадант

Субтиконтосигнисуститадант

Субтиконтосигнисубстадант

Субтиконтосигнисулерстадант

Субтиконтосигнисустетадант

Субтиконтосигнисустатадант

Субтисигнитит

Субтисигнисустотаид

Субтисигнисустататит

Субтисигнисубстат

Субтисигнисуперстат

Субтисигнисустататант

Субтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотадант

Субтиконтатранссуститадант

Субтиконтатранссубстадант

Субтиконтатранссуперстадант

Субтиконтатранссустетадант

Субтиконтатранссустатадант

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотадант

Субтиконтетранссуститадант

Субтиконтетранссубстадант

Субтиконтетранссуперстадант

Субтиконтетранссустетадант

Субтиконтетранссустатадант

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотадант

Субтиесткондитранссуститадант

Субтиесткондитранссубстадант

Субтиесткондитранссуперстадант

Субтиесткондитранссустетадант

Субтиесткондитранссустатадант

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотадант

Субтиузекондитранссуститадант

Субтиузекондитранссубстадант

Субтиузекондитранссуперстадант

Субтиузекондитранссустетадант

Субтиузекондитранссустатадант

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотадант

Субтикондитранссуститадант

Субтикондитранссубстадант

Субтикондитранссуперстадант

Субтикондитранссустетадант

Субтикондитранссустатадант

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотадант

Субтикондетранссуститадант

Субтикондетранссубстадант

Субтикондетранссуперстадант

Субтикондетранссустетадант

Субтикондетранссустатадант

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотадант

Субтиконтитранссуститадант

Субтиконтитранссубстадант

Субтиконтитранссуперстадант

Субтиконтитранссустетадант

Субтиконтитранссустатадант

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотадант

Субтиконтотранссуститадант

Субтиконтотранссубстадант

Субтиконтотранссуперстадант

Субтиконтотранссустетадант

Субтиконтотранссустатадант

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотаид

Субтитранссустататит

Субтитранссубстат

Субтитранссуперстат

Субтитранссустататант

Субтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

225

902

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотадант

Субтиконтаинсигсуститадант

Субтиконтаинсигсубстадант

Субтиконтаинсигсуперстадант

Субтиконтаинсигсустетадант

Субтиконтаинсигсустатадант

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотадант

Субтиконтеинсигсуститадант

Субтиконтеинсигсубстадант

Субтиконтеинсигсуперстадант

Субтиконтеинсигсустетадант

Субтиконтеинсигсустатадант

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотадант

Субтиесткондиинсигсуститадант

Субтиесткондиинсигсубстадант

Субтиесткондиинсигсуперстадант

Субтиесткондиинсигсустетадант

Субтиесткондиинсигсустатадант

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотадант

Субтиузекондиинсигсуститадант

Субтиузекондиинсигсубстадант

Субтиузекондиинсигсуперстадант

Субтиузекондиинсигсустетадант

Субтиузекондиинсигсустатадант

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотадант

Субтикондиинсигсуститадант

Субтикондиинсигсубстадант

Субтикондиинсигсуперстадант

Субтикондиинсигсустетадант

Субтикондиинсигсустатадант

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотадант

Субтикондеинсигсуститадант

Субтикондеинсигсубстадант

Субтикондеинсигсуперстадант

Субтикондеинсигсустетадант

Субтикондеинсигсустатадант

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотадант

Субтиконтиинсигсуститадант

Субтиконтиинсигсубстадант

Субтиконтиинсигсуперстадант

Субтиконтиинсигсустетадант

Субтиконтиинсигсустатадант

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотадант

Субтиконтоинсигсуститадант

Субтиконтоинсигсубстадант

Субтиконтоинсигсуперстадант

Субтиконтоинсигсустетадант

Субтиконтоинсигсустатадант

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотаид

Субтиинсигсустататит

Субтиинсигсубстат

Субтиинсигсуперстат

Субтиинсигсустататант

Субтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

226

903

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотадант

Субтиконтасигнесуститадант

Субтиконтасигнесубстадант

Субтиконтасигнесуперстадант

Субтиконтасигнесустетадант

Субтиконтасигнесустатадант

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотадант

Субтиконтесигнесуститадант

Субтиконтесигнесубстадант

Субтиконтесигнесуперстадант

Субтиконтесигнесустетадант

Субтиконтесигнесустатадант

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотадант

Субтиесткондисигнесуститадант

Субтиесткондисигнесубстадант

Субтиесткондисигнесуперстадант

Субтиесткондисигнесустетадант

Субтиесткондисигнесустатадант

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотадант

Субтиузекондисигнесуститадант

Субтиузекондисигнесубстадант

Субтиузекондисигнесуперстадант

Субтиузекондисигнесустетадант

Субтиузекондисигнесустатадант

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотадант

Субтикондисигнесуститадант

Субтикондисигнесубстадант

Субтикондисигнесуперстадант

Субтикондисигнесустетадант

Субтикондисигнесустатадант

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотадант

Субтикондесигнесуститадант

Субтикондесигнесубстадант

Субтикондесигнесуерстадант

Субтикондесигнесустетадант

Субтикондесигнесустатадант

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотадант

Субтиконтисигнесуститадант

Субтиконтисигнесубстадант

Субтиконтисигнесуперстадант

Субтиконтисигнесустетадант

Субтиконтисигнесустатадант

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотадант

Субтиконтосигнесуститадант

Субтиконтосигнесубстадант

Субтиконтосигнесуперстадант

Субтиконтосигнесустетадант

Субтиконтосигнесустатадант

Субтисиг-

Субтисигнесустотаид

Субтисигнесустататит

Субтисигнесубстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнесустататант

Субтисигнесустататат

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

227

904

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотадант

Субтиконтасигнасуститадант

Субтиконтасигнасубстадант

Субтиконтасигнасуперстадант

Субтиконтасигнасустетадант

Субтиконтасигнасустатадант

Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотадант

Субтиконтесигнасуститадант

Субтиконтесигнасубстадант

Субтиконтесигнасуперстадант

Субтиконтесигнасустетадант

Субтиконтесигнасустатадант

Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотадант

Субтиесткондисигнасуститадант

Субтиесткондисигнасубстадант

Субтиесткондисигнасуперстадант

Субтиесткондисигнасустетадант

Субтиесткондисигнасустатадант

Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотадант

Субтиузекондисигнасуститадант

Субтиузекондисигнасубстадант

Субтиузекондисигнасуперстадант

Субтиузекондисигнасустетадант

Субтиузекондисигнасустатадант

Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотадант

Субтикондисигнасуститадант

Субтикондисигнасубстадант

Субтикондисигнасуперстадант

Субтикондисигнасустетадант

Субтикондисигнасустатадант

Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотадант

Субтикондесигнасуститадант

Субтикондесигнасубстадант

Субтикондесигнасуперстадант

Субтикондесигнасустетадант

Субтикондесигнасустатадант

Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотадант

Субтиконтисигнасуститадант

Субтиконтисигнасубстадант

Субтиконтисигнасуперстадант

Субтиконтисигнасустетадант

Субтиконтисигнасустатадант

Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотадант

Субтиконтосигнасуститадант

Субтиконтосигнасубстадант

Субтиконтосигнасуперстадант

Субтиконтосигнасустетадант

Субтиконтосигнасустатадант

Субтисиг-

Субтисигнасустотаид

Субтисигнасустататит

Субтисигнасубстат

Субтисигнасуперстат

Субтисигнасустататант

Субтисигнасустататат

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

228

905

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

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

B

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

A

DT-HESML-BC/A-6
DT-HESML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоалностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти

229

906

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или,

,

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

или
Субтиконтетат

Субтиконтасигнотадант

Субтиконтасигнитадант

Субтиконтатранстадант

Субтиконтаинсигтадант

Субтиконтасигнетадант

Субтиконтасигнатадант

Субтиконтетант

Субтиконтесигнотадант

Субтиконтесигнитадант

Субтиконтетранстадант

Субтиконтеинсигтадант

Субтиконтесигнетадант

Субтиконтесигнатадант

Субтиестконтединт

Субтиесткондисигнотадант

Субтиесткондисигнитадант

Субтиесткондитранстадант

Субтиесткондиинсигтадант

Субтиесткондисигнетадант

Субтиесткондисигнатадант

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисигнотадант

Субтиузекондисигнитадант

Субтиузекондитранстадант

Субтиузекондиинсигтадант

Субтиузекондисигнетадант

Субтиузекондисигнатадант

Субтиконтединт

Субтикондисигнотадант

Субтикондисигнитадит

Субтикондитранстадант

Субтикондиинсигтадант

Субтикондисигнетадант

Субтикондисигнатадант

Субтиконтедент

Субтикондесигнотадант

Субтикондесигнитадант

Субтикондетранстадант

Субтикондеинсигтадант

Субтикондесигнетадант

Субтикондесигнатадант

Субтиконтетит

Субтиконтисигнотадант

Субтиконтисигнитадант

Субтиконтитранстадант

Субтиконтиинсигтадант

Субтиконтисигнетадант

Субтиконтисигнатадант

Субтиконтотеид

Субтиконтосигнотадант

Субтиконтосигнитадант

Субтиконтотранстадант

Субтиконтоинсигтадант

Субтиконтосигнетадант

Субтиконтосигнатадант

HSХипертипотеид

Субтисигнотаид

Субтисигнитит

Субтитранссигнитит

Субтиинсигнитит

Субтисигнитант

Субтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

230

907

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Или икономическа стойност, или икономическа
ценност

Или икономическа стойност, или икономическа феност

Икономическа
полезност

Или икономическа полезност, или икономическа
ценност

Или икономическа полезност, или икономическа феност

Икономически
субтиактив

Или икономически субтиактив, или икономическа
ценност

Или икономически субтиактив, или икономическа феност

Икономическо субтисъстояние

Или икономическо субтисъстояние, или
икономическа
ценност

Или икономическо субтисъстояние, или
икономическа
феност

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
ценност

Икономическа
феност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESML-BC/A-1)

231

908

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустотаид

Субтиконтасигносустотадант

Субтиконтасигнисустотадант

Субтиконтатранссустотадант

Субтиконтаинсигсустотадант

Субтиконтасигнесустотадант

Субтиконтасигнасустотадант

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесигносустотадант

Субтиконтесигнисустотадант

Субтиконтетранссустотадант

Субтиконтеинсигсустотадант

Субтиконтесигнесустотадант

Субтиконтесигнасустотадант

Субтиесткондисустотаид

Субтиесткондисигносустотадант

Субтиесткондисигнисустотадант

Субтиесткондитранссустотадант

Субтиесткондиинсигсустотадант

Субтиесткондисигнесустотадант

Субтиесткондисигнасустотадант

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисигносустотадант

Субтиузекондисигнисустотадант

Субтиузекондитранссустотадант

Субтиузекондиинсигсустотадант

Субтиузекондисигнесустотадант

Субтиузекондисигнасустотадант

Субтикондисустотаид

Субтикондисигносустотадант

Субтикондисигнисустотадант

Субтикондитранссустотадант

Субтикондиинсигсустотадант

Субтикондисигнесустотадант

Субтикондисигнасустотадант

Субтикондесустотаид

Субтикондесигносустотадант

Субтикондесигнисустотадант

Субтикондетранссустотадант

Субтикондеинсигсустотадант

Субтикондесигнесустотадант

Субтикондесигнасустотадант

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисигносустотадант

Субтиконтисигнисустотадант

Субтиконтитранссустотадант

Субтиконтиинсигсустотадант

Субтиконтисигнесустотадиан

Субтиконтисигнасустотадант

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосигносустотадант

Субтиконтосигнисустотадант

Субтиконтотранссустотадант

Субтиконтоинсигсустотадант

Субтиконтосигнесустотадант

Субтиконтосигнасустотадант

Субтисустотаид

Субтисигносустотаид

Субтисигнисустотаид

Субтитранссустотаид

Субтиинсигсустотаид

Субтисигнесустотаид

Субтисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

232

909

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататит

Субтиконтасигносуститадант

Субтиконтасигнисуститадант

Субтиконтатранссуститадант

Субтиконтаинсигсуститадант

Субтиконтасигнесуститадант

Субтиконтасигнасуститадант

Субтиконтесустататит

Субтиконтесигносуститадант

Субтиконтесигнисуститадант

Субтиконтетранссуститадант

Субтиконтеинсигсуститадант

Субтиконтесигнесуститадант

Субтиконтесигнасуститадант

Субтиесткондисустататит

Субтиесткондисигносуститадант

Субтиесткондисигнисуститадант

Субтиесткондитранссуститадант

Субтиесткондиинсигсуститадант

Субтиесткондисигнесуститадант

Субтиесткондисигнасуститадант

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисигносуститадант

Субтиузекондисигнисуститадант

Субтиузекондитранссуститадант

Субтиузекондиинсигсуститадант

Субтиузекондисигнесуститадант

Субтиузекондисигнасуститадант

Субтикондисустататит

Субтикондисигносуститадант

Субтикондисигнисуститадант

Субтикондитранссуститадант

Субтикондиинсигсуститадант

Субтикондисигнесуститадант

Субтикондисигнасуститадант

Субтикондесустататит

Субтикондесигносуститадант

Субтикондесигнисуститадант

Субтикондетранссуститадант

Субтикондеинсигсуститадант

Субтикондесигнесуститадант

Субтикондесигнасуститадант

Субтиконтисустататит

Субтиконтисигносуститадант

Субтиконтисигнисуститадант

Субтиконтитранссуститадант

Субтиконтиинсигсуститадант

Субтиконтисигнесуститадант

Субтиконтисигнасуститадант

Субтиконтосустататит

Субтиконтосигносуститадант

Субтиконтосигнисуститадант

Субтиконтотранссуститадант

Субтиконтоинсигсуститадант

Субтиконтосигнесуститадант

Субтиконтосигнасуститадант

Субтисустататит

Субтисигносустататит

Субтисигнисустататит

Субтитранссустататит

Субтиинсигсустататит

Субтисигнесустататит

Субтисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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910

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасубстат

Субтиконтасигносубстадант

Субтиконтасигнисубстадант

Субтиконтатранссубстадант

Субтиконтаинсигсубстадант

Субтиконтасигнесубстадант

Субтиконтасигнасубстадант

Субтиконтесубстат

Субтиконтесигносубстадант

Субтиконтесигнисубстадант

Субтиконтетранссубстадант

Субтиконтеинсигсубстадант

Субтиконтесигнесубстадант

Субтиконтесигнасубстадант

Субтиесткондисубстат

Субтиесткондисигносубстадант

Субтиесткондисигнисубстадант

Субтиесткондитранссубстадант

Субтиесткондиинсигсубстадант

Субтиесткондисигнесубстадант

Субтиесткондисигнасубстадант

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисигносубстадант

Субтиузекондисигнисубстадант

Субтиузекондитранссубстадант

Субтиузекондиинсигсубстадант

Субтиузекондисигнесубстадант

Субтиузекондисигнасубстадант

Субтикондисубстат

Субтикондисигносубстадант

Субтикондисигнисубстадант

Субтикондитранссубстадант

Субтикондиинсигсубстадант

Субтикондисигнесубстадант

Субтикондисигнасубстадант

Субтикондесубстат

Субтикондесигносубстадант

Субтикондесигнисубстадант

Субтикондетранссубстадант

Субтикондеинсигсубстадант

Субтикондесигнесубстадант

Субтикондесигнасубстадант

Субтиконтисубстат

Субтиконтисигносубстадант

Субтиконтисигнисубстадант

Субтиконтитранссубстадант

Субтиконтиинсигсубстадант

Субтиконтисигнесубстадант

Субтиконтисигнасубстадант

Субтиконтосубстат

Субтиконтосигносубстадант

Субтиконтосигнисубстадант

Субтиконтотранссубстадант

Субтиконтоинсигсубстадант

Субтиконтосигнесубстадант

Субтиконтосигнасубстадант

Субтисубстат

Субтисигносубстат

Субтисигнисубстат

Субтитранссубстат

Субтиинсигсубстат

Субтисигнесубстат

Субтисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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911

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасуперстат

Субтиконтасигносуперстадант

Субтиконтасигнисуперстадант

Субтиконтатранссуперстадант

Субтиконтаинсигсуперстадант

Субтиконтасигнесуперстадант

Субтиконтасигнасуперстадант

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесигносуперстадант

Субтиконтесигнисуперстадант

Субтиконтетранссуперстадант

Субтиконтеинсигсуперстадант

Субтиконтесигнесуперстадант

Субтиконтесигнасуперстадант

Субтиесткондисуперстат

Субтиесткондисигносуперстадант

Субтиесткондисигнисуперстадант

Субтиесткондитранссуперстадант

Субтиесткондиинсигсуперстадант

Субтиесткондисигнесуперстадант

Субтиесткондисигнасуперстадант

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисигносуперстадант

Субтиузекондисигнисуперстадант

Субтиузекондитранссуперстадант

Субтиузекондиинсигсуперстадант

Субтиузекондисигнесуперстадант

Субтиузекондисигнасуперсадант

Субтикондисуперстат

Субтикондисигносуперстадант

Субтикондисигнисуперстадант

Субтикондитранссуперстадант

Субтикондиинсигсуперстадант

Субтикондисигнесуперстадант

Субтикондисигнасуперстадант

Субтикондесуперстат

Субтикондесигносуперстадант

Субтикондесигнисуперстадант

Субтикондетранссуперстадант

Субтикондеинсигсуперстадант

Субтикондесигнесуперстадант

Субтикондесигнасуперстадант

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисигносуперстадант

Субтиконтисигнисуперстадант

Субтиконтитранссуперстадант

Субтиконтиинсигсуперстадант

Субтиконтисигнесуперстадант

Субтиконтисигнасуперстадант

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосигносуперстадант

Субтиконтосигнисуперстадант

Субтиконтотранссуперстадант

Субтиконтоинсигсуперстадант

Субтиконтосигнесуперстадант

Субтиконтосигнасуперстадант

Субтисуперстат

Субтисигносуперстат

Субтисигнисуперстат

Субтитранссуперстат

Субтиинсигсуперстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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912

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататант

Субтиконтасигносустетадант

Субтиконтасигнисустетадант

Субтиконтатранссустетадант

Субтиконтаинсигсустетадант

Субтиконтасигнесустетадант

Субтиконтасигнасустетадант

Субтиконтесустататант

Субтиконтесигносустетадант

Субтиконтесигнисустетадант

Субтиконтетранссустетадант

Субтиконтеинсигсустетадант

Субтиконтесигнесустетадант

Субтиконтесигнасустетадант

Субтиесткондисустататант

Субтиесткондисигносустетадант

Субтиесткондисигнисустетадант

Субтиесткондитранссустетадант

Субтиесткондиинсигсустетадант

Субтиесткондисигнесустетадант

Субтиесткондисигнасустетадант

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисигносустетадант

Субтиузекондисигнисустетадант

Субтиузекондитранссустетадант

Субтиузекондиинсигсустетадант

Субтиузекондисигнесустетадант

Субтиузекондисигнасустетадант

Субтикондисустататант

Субтикондисигносустетадант

Субтикондисигнисустетадант

Субтикондитранссустетадант

Субтикондиинсигсустетадант

Субтикондисигнесустетадант

Субтикондисигнасустетадант

Субтикондесустататант

Субтикондесигносустетадант

Субтикондесигнисустетадант

Субтикондетранссустетадант

Субтикондеинсигсустетадант

Субтикондесигнесустетадант

Субтикондесигнасустетадант

Субтиконтисустататант

Субтиконтисигносустетадант

Субтиконтисигнисустетадант

Субтиконтитранссустетадант

Субтиконтиинсигсустетадант

Субтиконтисигнесустетадант

Субтиконтисигнасустетадант

Субтиконтосустататант

Субтиконтосигносустетадант

Субтиконтосигнисустетадант

Субтиконтотранссустетадант

Субтиконтоинсигсустетадант

Субтиконтосигнесустетадант

Субтиконтосигнасустетадант

Субтисустататант

Субтисигносустататант

Субтисигнисустататант

Субтитранссустататант

Субтиинсигсустататант

Субтисигнесустататант

Субтисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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913

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататат

Субтиконтасигносустатадант

Субтиконтасигнисустатадант

Субтиконтатранссустатадант

Субтиконтаинсигсустатадант

Субтиконтасигнесустатадант

Субтиконтасигнасустатадант

Субтиконтесустататат

Субтиконтесигносустатадант

Субтиконтесигнисустатадант

Субтиконтетранссустатадант

Субтиконтеинсигсустатадант

Субтиконтесигнесустатадант

Субтиконтесигнасустатадант

Субтиесткондисустататат

Субтиесткондисигносустатадант

Субтиесткондисигнисустатадант

Субтиесткондитранссустатадант

Субтиесткондиинсигсустатадант

Субтиесткондисигнесустатадант

Субтиесткондисигнасустатадант

Субтиузекондисустататат

Субтиузекондисигносустатадант

Субтиузекондисигнисустатадант

Субтиузекондитранссустатадант

Субтиузекондиинсигсустатадант

Субтиузекондисигнесустатадант

Субтиузекондисигнасустатадант

Субтикондисустататат

Субтикондисигносустатадант

Субтикондисигнисустатадант

Субтикондитранссустатадант

Субтикондиинсигсустатадант

Субтикондисигнесустатадант

Субтикондисигнасустатадант

Субтикондесустататат

Субтикондесигносустатадант

Субтикондесигнисустатадант

Субтикондетранссустатадант

Субтикондеинсигсустатадант

Субтикондесигнесустатадант

Субтикондесигнасустатадант

Субтиконтисустататат

Субтиконтисигносустатадант

Субтиконтисигнисустатадант

Субтиконтитранссустатадант

Субтиконтиинсигсустатадант

Субтиконтисигнесустатадант

Субтиконтисигнасустатадант

Субтиконтосустататат

Субтиконтосигносустатадант

Субтиконтосигнисустатадант

Субтиконтотранссустатадант

Субтиконтоинсигсустатадант

Субтиконтосигнесустатадант

Субтиконтосигнасустатадант

Субтисустататат

Субтисигносустататат

Субтисигнисустататат

Субтитранссустататат

Субтиинсигсустататат

Субтисигнесустататат

Субтисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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914

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

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

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

DT-HESML-AB/C-9
DT-HESML-AB/C-8
DT-HESML-AB/C-7
DT-HESML-AB/C-6
DT-HESML-AB/C-5
DT-HESML-AB/C-4
DT-HESML-AB/C-3
DT-HESML-AB/C-2
A
DT-HESML-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнитат

Субтисигнасустотадант

Субтисигнасуститадант

Субтисигнасубстадант

Субтисигнасуперстадант

Субтисигнасустетадант

Субтисигнасустатадант

Субтисигнитант

Субтисигнесустотадант

Субтисигнесуститадант

Субтисигнесубстадант

Субтисигнесуперстадант

Субтисигнесустетадант

Субтисигнесустатадант

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотадант

Субтиинсигсуститадант

Субтиинсигсубстадант

Субтиинсигсуперстадант

Субтиинсигсустетадант

Субтиинсигсустатадант

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотадант

Субтитранссуститадант

Субтитранссубстадант

Субтитранссуперстадант

Субтитранссустетадант

Субтитранссустатадант

Субтисигнитит

Субтисигнисустотадант

Субтисигнисуститадант

Субтисигнисубстадант

Субтисигнисуперстадант

Субтисигнисустетадант

Субтисигнисустатадант

Субтисигнотеид

Субтисигносустотадант

Субтисигносуститадант

Субтисигносубстадант

Субтисигносуперстадант

Субтисигносустетадант

Субтисигносустатадант

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

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

Икономическа феност

Или икономическа феност,
или икономическа субтисъставност

Икономическа ценност

Или икономическа ценност,
или икономическа субтисъставност

Или икономическа ценност,
или икономически субтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

Или икономическа феност,
или икономически субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESML-AB/C-1);
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотадант

Субтиконтосигнасуститадант

Субтиконтосигнасубстадант

Субтиконтосигнасуперстадант

Субтиконтосигнасустетадант

Субтиконтосигнасустатадант

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотадант

Субтиконтосигнесуститадант

Субтиконтосигнесубстадант

Субтиконтосигнесуперстадант

Субтиконтосигнесустетадант

Субтиконтосигнесустатадант

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотадант

Субтиконтоинсигсуститадант

Субтиконтоинсигсубстадант

Субтиконтоинсигсуперстадант

Субтиконтоинсигсустетадант

Субтиконтоинсигсустатадант

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотадант

Субтиконтотранссуститадант

Субтиконтотранссубстадант

Субтиконтотранссуперстадант

Субтиконтотранссустетадант

Субтиконтотранссустатадант

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотадант

Субтиконтосигнисуститадант

Субтиконтосигнисубстадант

Субтиконтосигнисуперстадант

Субтиконтосигнисустетадант

Субтиконтосигнисустатадант

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотадант

Субтиконтосигносуститадант

Субтиконтосигносубстадант

Субтиконтосигносуперстадант

Субтиконтосигносустетадант

Субтиконтосигносустатадант

Субти
контотеид

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосустататит

Субтиконтосубстат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосустататант

Субтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотадаит

Субтиконтисигнасуститадант

Субтиконтисигнасубстадант

Субтиконтисигнасуперстадант

Субтиконтисигнасустетадант

Субтиконтисигнасустатадант

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотадант

Субтиконтисигнесуститадант

Субтиконтисигнесубстадант

Субтиконтисигнесуперстадант

Субтиконтисигнесустетадант

Субтиконтисигнесустатадант

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотадант

Субтиконтиинсигсуститадант

Субтиконтиинсигсубстадант

Субтиконтиинсигсуперстадант

Субтиконтиинсигсустетадант

Субтиконтиинсигсустатадант

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотадант

Субтиконтитранссуститадант

Субтиконтитранссубстадант

Субтиконтитранссуперстадант

Субтиконтитранссустетадант

Субтиконтитранссустатадант

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотадант

Субтиконтисигнисуститадант

Субтиконтисигнисубстадант

Субтиконтисигнисуперстадант

Субтиконтисигнисустетадант

Субтиконтисигнисустатадант

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотадант

Субтиконтисигносуститадант

Субтиконтисигносубстадант

Субтиконтисигносуперстадант

Субтиконтисигносустетадант

Субтиконтисигносустатадант

Субти
контетит

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисустататит

Субтиконтисубстат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисустататант

Субтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотадант

Субтикондесигнасуститадант

Субтикондесигнасубстадант

Субтикондесигнасуперстадант

Субтикондесигнасустетадант

Субтикондесигнасустатадант

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотадант

Субтикондесигнесуститадант

Субтикондесигнесубстадант

Субтикондесигнесуперстадант

Субтикондесигнесустетадант

Субтикондесигнесустатадант

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотадант

Субтикондеинсигсуститадант

Субтикондеинсигсубстадант

Субтикондеинсигсуперстадант

Субтикондеинсигсустетадант

Субтикондеинсигсустатадант

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотадант

Субтикондетранссуститадант

Субтикондетранссубстадант

Субтикондетранссуперстадант

Субтикондетранссустетадант

Субтикондетранссустатадант

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотадант

Субтикондесигнисуститадант

Субтикондесигнисубстадант

Субтикондесигнисуперстадант

Субтикондесигнисустетадант

Субтикондесигнисустатадант

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотадант

Субтикондесигносуститадант

Субтикондесигносубстадант

Субтикондесигносуперстадант

Субтикондесигносустетадант

Субтикондесигносустатадант

Субти
контедент

Субтикондесустотаид

Субтикондесустататит

Субтикондесубстат

Субтикондесуперстат

Субтикондесустататант

Субтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотадант

Субтикондисигнасуститадант

Субтикондисигнасубстадант

Субтикондисигнасуперстадант

Субтикондисигнасустетадант

Субтикондисигнасустатадант

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотадант

Субтикондисигнесуститадант

Субтикондисигнесубстадант

Субтикондисигнесуперстадант

Субтикондисигнесустетадант

Субтикондисигнесустатадант

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотадант

Субтикондиинсигсуститадант

Субтикондиинсигсубстадант

Субтикондиинсигсуперстадант

Субтикондиинсигсустетадант

Субтикондиинсигсустатадант

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотадант

Субтикондитранссуститадант

Субтикондитранссубстадант

Субтикондитранссуперстадант

Субтикондитранссустетадант

Субтикондитранссустатадант

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотадант

Субтикондисигнисуститадант

Субтикондисигнисубстадант

Субтикондисигнисуперстадант

Субтикондисигнисустетадант

Субтикондисигнисустатадант

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотадант

Субтикондисигносуститадант

Субтикондисигносубстадант

Субтикондисигносуперстадант

Субтикондисигносустетадант

Субтикондисигносустатадант

Субти
контединт

Субтикондисустотаид

Субтикондисустататит

Субтикондисубстат

Субтикондисуперстат

Субтикондисустататант

Субтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотадант

Субтиузекондисигнасуститадант

Субтиузекондисигнасубстадант

Субтиузекондисигнасуперстадант

Субтиузекондисигнасустетадант

Субтиузекондисигнасустатадант

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотадант

Субтиузекондисигнесуститадант

Субтиузекондисигнесубстадант

Субтиузекондисигнесуперстадант

Субтиузекондисигнесустетадант

Субтиузекондисигнесустатадант

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотадант

Субтиузекондиинсигсуститадант

Субтиузекондиинсигсубстадант

Субтиузекондиинсигсуперстадант

Субти
узекондиинсигсустетадант

Субтиузекондиинсигсустатадант

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотадант

Субтиузекондитранссуститадант

Субтиузекондитранссубстадант

Субтиузекондитранссуперстадант

Субтиузекондитранссустетадант

Субтиузекондитранссустатадант

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотадант

Субтиузекондисигнисуститадант

Субтиузекондисигнисубстадант

Субтиузекондисигнисуперстадант

Субтиузекондисигнисустетадант

Субтиузекондисигнисустатадант

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотадант

Субтиузекондисигносуститадант

Субтиузекондисигносубстадант

Субтиузекондисигносуперстадант

Субтиузекондисигносустетадант

Субтиузекондисигносустатадант

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

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

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотадант

Субтиесткондисигнасуститадант

Субтиесткондисигнасубстадант

Субтиесткондисигнасуперстадант

Субтиесткондисигнасустетадант

Субтиесткондисигнасустатадант

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотадант

Субтиесткондисигнесуститадант

Субтиесткондисигнесубстадант

Субтиесткондисигнесуперстадант

Субтиесткондисигнесустетадант

Субтиесткондисигнесустатадант

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотадант

Субтиесткондиинсигсуститадант

Субтиесткондиинсигсубстадант

Субтиесткондиинсигсуперстадант

Субти
есткондиинсигсустетадант

Субтиесткондиинсигсустатадант

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотадант

Субтиесткондитранссуститадант

Субтиесткондитранссубстадант

Субтиесткондитранссуперстадант

Субтиесткондитранссустетадант

Субтиесткондитранссустатадант

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотадант

Субтиесткондисигнисуститадант

Субтиесткондисигнисубстадант

Субтиесткондисигнисуперстадант

Субтиесткондисигнисустетадант

Субтиесткондисигнисустатадант

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотадант

Субтиесткондисигносуститадант

Субтиесткондисигносубстадант

Субтиесткондисигносуперстадант

Субтиесткондисигносустетадант

Субтиесткондисигносустатадант

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотаид

Субти-

Субти-

Субти-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Субтиест-

кондисустататит

Субтиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотадант

Субтиконтесигнасуститадант

Субтиконтесигнасубстадант

Субтиконтесигнасуперстадант

Субтиконтесигнасустетадант

Субтиконтесигнасустатадант

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотадант

Субтиконтесигнесуститадант

Субтиконтесигнесубстадант

Субтиконтесигнесуперстадант

Субтиконтесигнесустетадант

Субтиконтесигнесустатадант

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотадант

Субтиконтеинсигсуститадант

Субтиконтеинсигсубстадант

Субтиконтеинсигсуперстадант

Субтиконтеинсигсустетадант

Субтиконтеинсигсустатадант

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотадант

Субтиконтетранссуститадант

Субтиконтетранссубстадант

Субтиконтетранссуперстадант

Субтиконтетранссустетадант

Субтиконтетранссустатадант

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотадант

Субтиконтесигнисуститадант

Субтиконтесигнисубстадант

Субтиконтесигнисуперстадант

Субтиконтесигнисустетадант

Субтиконтесигнисустатадант

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотадант

Субтиконтесигносуститадант

Субтиконтесигносубстадант

Субтиконтесигносуперстадант

Субтиконтесигносустетадант

Субтиконтесигносустатадант

Субти
контетант

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесустататит

Субтиконтесубстат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесустататант

Субтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотадант

Субтиконтасигнасуститадант

Субтиконтасигнасубстадант

Субтиконтасигнасуперстадант

Субтиконтасигнасустетадант

Субтиконтасигнасустатадант

Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотадант

Субтиконтасигнесуститадант

Субтиконтасигнесубстадант

Субтиконтасигнесуперстадант

Субтиконтасигнесустетадант

Субтиконтасигнесустатадант

Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотадант

Субтиконтаинсигсуститадант

Субтиконтаинсигсубстадант

Субтиконтаинсигсуперстадант

Субтиконтаинсигсустетадант

Субтиконтаинсигсустатадант

Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотадант

Субтиконтатранссуститадант

Субтиконтатранссубстадант

Субтиконтатранссуперстадант

Субтиконтатранссустетадант

Субтиконтатранссустатадант

Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотадант

Субтиконтасигнисуститадант

Субтиконтасигнисубстадант

Субтиконтасигнисуперстадант

Субтиконтасигнисустетадант

Субтиконтасигнисустатадант

Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотадант

Субтиконтасигносуститадант

Субтиконтасигносубстадант

Субтиконтасигносуперстадант

Субтиконтасигносустетадант

Субтиконтасигносустатадант

Субти
контетат

Субтиконтасустотаид

Субтиконтасустататит

Субтиконтасубстат

Субтиконтасуперстат

Субтиконтасустататант

Субтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоалностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESML-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
2
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PQхипертипотеид, т.е. рационален икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустатит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
4. Икономически обсисубстант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперстант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустатант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстант и икономически обсисуперстант.
7. Икономически обсиобсисустатат (съкр. – обсиобсисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентотеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентитит (съкр. – обсиценти) (икономически обсиуницентит) – единство на икономическия обситрансцентит и икономическия
обсиинцентит.
4. Икономически обситрансцентит (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцентит (съкр. – обсиинцен).
6. Икономически обсицентит (съкр. – обсиценте) (икономически обсицентант) – общо понятие за икономически обситрансцентит и икономически
обсиинцентит.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически обсицентат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцентит и икономическия обсиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецотеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецитит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
4. Икономически обсиконтив (съкр. – обсикон) (икономически обсиспецитент).
5. Икономически обсифортив (съкр. – обсифор) (икономически обсиспецитинт).
6. Икономически обсиспецитант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиконтив и икономически обсифортив.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоалностни
рационални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелвантни
типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQML-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни дукоалностни рационални дерелвантни типични икономически
ексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-PEQML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецасустотедант

Обсиспецасуститедант

Обсиспецасубстедант

Обсиспецасуперстедант

Обсиспецасустетедант

Обсиспецасустатедант

Обсиспецитант

Обсиспецесустотедант

Обсиспецесуститедант

Обсиспецесубстедант

Обсиспецесуперстедант

Обсиспецесустетедант

Обсиспецесустатедант

Обсифортив

Обсифорсустотедант

Обсифорсуститедант

Обсифорсубстедант

Обсифорсуперстедант

Обсифорсустетедант

Обсифорсустатедант

Обсиконтив

Обсиконсустотедант

Обсиконсуститедант

Обсиконсубстедант

Обсиконсуперстедант

Обсиконсустетедант

Обсиконсустатедант

Обсиспецитит

Обсиспецисустотедант

Обсиспецисуститедант

Обсиспецисубстедант

Обсиспецисуперстедант

Обсиспецисустетедант

Обтиспецисустатедант

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотедант

Обсиспецосуститедант

Субсиспецосубстедант

Обсиспецосуперстедант

Обсиспецосустетедант

Обсиспецосустатедант

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотедант

Обсиспецацентосуститедант

Обсиспецацентосубстедант

Обсиспецацентосуперстедант

Обсиспецацентосустетедант

Обсиспецацентосустатедант

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотедант

Обсиспецецентосуститедант

Обсиспецецентосубстедант

Обсиспецецентосуперстедант

Обсиспецецентосустетедант

Обсиспецецентосустатедант

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотедант

Обсифорцентосуститедант

Обсифорцентосубстедант

Обсифорцентосуперстедант

Обсифорцентосустетедант

Обсифорцентосустатедант

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотедант

Обсиконцентосуститедант

Обсиконцентосубстедант

Обсиконцентосуперстедант

Обсиконцентосустетедант

Обсиконцентосустатедант

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотедант

Обсиспецицентосуститедант

Обсиспецицентосубстедант

Обсиспецицентосуперстедант

Обсиспецицентосустетедант

Обсиспецицентосустатедант

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотедант

Обсиспецоцентосуститедант

Обсиспецоцентосубстедант

Обсиспецоцентосуперстедант

Обсиспецоцентосустетедант

Обсиспецоцентосустатедант

Обсицентотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентосустатит

Обсицентосубстант

Обсицентосуперстант

Обсицентосустатант

Обсицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентисустотедант

Обсиспецацентисуститедант

Обсиспецацентисубстедант

Обсиспецацентисуперстедант

Обсиспецацентисустетедант

Обсиспецацентисустатедант

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотедант

Обсиспецецентисуститедант

Обсиспецецентисубстедант

Обсиспецецентисуперстедант

Обсиспецецентисустетедант

Обсиспецецентисустатедант

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотедант

Обсифорцентисуститедант

Обсифорцентисубстедант

Обсифорцентисуперстедант

Обсифорцентисустетедант

Обсифорцентисустатедант

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотедант

Обсиконцентисуститедант

Обсиконцентисубстедант

Обсиконцентисуперстедант

Обсиконцентисустетедант

Обсиконцентисустатедант

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотедант

Обсиспецицентисуститедант

Обсиспецицентисубстедант

Обсиспецицентисуперстедант

Обсиспецицентисустетедант

Обсиспецицентисустатедант

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотедант

Обсиспецоцентисуститедант

Обсиспецоцентисубстедант

Обсиспецоцентисуперстедант

Обсиспецоцентисустетедант

Обсиспецоцентисустатедант

Обсицентитит

Обсицентисустотеид

Обсицентисустатит

Обсицентисубстант

Обсицентисуперстант

Обсицентисустатант

Обсицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецатранссустотедант

Обсиспецатранссуститедант

Обсиспецатранссубстедант

Обсиспецатранссуперстедант

Обсиспецатранссустетедант

Обсиспецатранссустатедант

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотедант

Обсиспецетранссуститедант

Обсиспецетранссубстедант

Обсиспецетранссуперстедант

Обсиспецетранссустетедант

Обсиспецетранссустатедант

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотедант

Обсифортранссуститедант

Обсифортранссубстедант

Обсифортранссуперстедант

Обсифортранссустетедант

Обсифортранссустатедант

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотедант

Обсиконтранссуститедант

Обсиконтранссубстедант

Обсиконтранссуперстедант

Обсиконтранссустетедант

Обсиконтранссустатедант

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотедант

Обсиспецитранссуститедант

Обсиспецитранссубстедант

Обсиспецитранссуперстедант

Обсиспецитранссустетедант

Обсиспецитранссустатедант

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотедант

Обсиспецотранссуститедант

Обсиспецотранссубстедант

Обсиспецотранссуперстедант

Сбсиспецотранссустетедант

Обсиспецотранссустатедант

Обситрансцентит

Обситранссустотеид

Обситранссустатит

Обситранссубстант

Обситранссуперстант

Обситранссустатант

Обситранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаинценсустотедант

Обсиспецаинценсуститедант

Обсиспецаинценсубстедант

Обсиспецаинценсуперстедант

Обсиспецаинценсустетедант

Обсиспецаинценсустатедант

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотедант

Обсиспецеинценсуститедант

Обсиспецеинценсубстедант

Обсиспецеинценсуперстедант

Обсиспецеинценсустетедант

Обсиспецеинценсустатедант

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотедант

Обсифоринценсуститедант

Обсифоринценсубстедант

Обсифоринценсуперстедант

Обсифоринценсустетедант

Обсифоринценсустатедант

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотедант

Обсиконинценсуститедант

Обсиконинценсубстедант

Обсиконинценсуперстедант

Обсиконинценсустетедант

Обсиконинценсустатедант

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотедант

Обсиспециинценсуститедант

Обсиспециинценсубстедант

Обсиспециинценсуперстедант

Обсиспециинценсустетедант

Обсиспециинценсустатедант

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотедант

Обсиспецоинценсуститедант

Обсиспецоинценсубстедант

Обсиспецоинценсуперстедант

Обсиспецоинценсустетедант

Обсиспецоинценсустатедант

Обсиинцентит

Обсиинценсустотеид

Обсиинценсустатит

Обсиинценсубстант

Обсиинценсуперстант

Обсиинценсустатант

Обсиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентесустотедант

Обсиспецацентесуститедант

Обсиспецацентесубстедант

Обсиспецацентесуперстедант

Обсиспецацентесустетедант

Обсиспецацентесустатедант

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотедант

Обсиспецецентесуститедант

Обсиспецецентесубстедант

Обсиспецецентесуперстедант

Обсиспецецентесустетедант

Обсиспецецентесустатедант

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотедант

Обсифорцентесуститедант

Обсифорцентесубстедант

Обсифорцентесуперстедант

Обсифорцентесустетедант

Обсифорцентесустатедант

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотедант

Обсиконцентесуститедант

Обсиконцентесубстедант

Обсиконцентесуперстедант

Обсиконцентесустетедант

Обсиконцентесустатедант

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотедант

Обсиспецицентесуститедант

Обсиспецицентесубстедант

Обсиспецицентесуперстедант

Обсиспецицентесустетедант

Обсиспецицентесустатедант

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотедант

Обсиспецоцентесуститедант

Обсиспецоцентесубстедант

Обсиспецоцентесуперстедант

Обсиспецоцентесустетедант

Обсиспецоцентесустатедант

Обсицентит

Обсицентесустотеид

Обсицентесустатит

Обсицентесубстант

Обсицентесуперстант

Обсицентесустатант

Обсицентесустатат

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

11

937

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустотедант

Обсиспецацентасуститедант

Обсиспецацентасубстедант

Обсиспецацентасуперстедант

Обсиспецацентасустетедант

Обсиспецацентасустатедант

Обсиспецецентат

Обсиспецецентасустотедант

Обсиспецецентасуститедант

Обсиспецецентасубстедант

Обсиспецецентасуперстедант

Обсиспецецентасустетедант

Обсиспецецентасустатедант

Обсифорцентат

Обсифорцентасустотедант

Обсифорцентасуститедант

Обсифорцентасубстедант

Обсифорцентасуперстедант

Обсифорцентасустетедант

Обсифорцентасустатедант

Обсиконцентат

Обсиконцентасустотедант

Обсиконцентасуститедант

Обсиконцентасубстедант

Обсиконцентасуперстедант

Обсиконцентасустетедант

Обсиконцентасустатедант

Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотедант

Обсиспецицентасуститедант

Обсиспецицентасубстедант

Обсиспецицентасуперстедант

Обсиспецицентасустетедант

Обсиспецицентасустатедант

Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотедант

Обсиспецоцентасуститедант

Обсиспецоцентасубстедант

Обсиспецоцентасуперстедант

Обсиспецоцентасустетедант

Обсиспецоцентасустатедант

Обсицентат

Обсицентасустотеид

Обсицентасустатит

Обсицентасубстант

Обсицентасуперстант

Обсицентасустатант

Обсицентасустатат

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

12

938

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

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

13

939

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентотедант

Обсиспецацентитедант

Обсиспецатранстедант

Обсиспецаинцентедант

Обсиспецацентетедант

Обсиспецацентатедант

Обсиспецитант

Обсиспецецентотедант

Обсиспецецентитедант

Обсиспецетранстедант

Обсиспецеинцентедант

Обсиспецецентетедант

Обсиспецецентатедант

Обсифортив

Обсифорцентотедант

Обсифорцентитедант

Обсифортранстедант

Обсифоринцентедант

Обсифорцентетедант

Обсифорцентатедант

Обсиконтив

Обсиконцентотедант

Обсиконцентитедант

Обсиконтранстедант

Обсиконинцентедант

Обсиконцентетедант

Обсиконцентатедант

Обсиспецитит

Обсиспецицентотедант

Обсиспецицентитедант

Обсиспецитранстедант

Обсиспециинцентедант

Обсиспецицентетедант

Обсиспецицентатедант

Обсиспецотеид

Обсиспецоцентотедант

Обсиспецоцентитедант

Обсиспецотранстедант

Обсиспецоинцентедант

Обсиспецоцентетедант

Обсиспецоцентатедант

PQХипертипотеид

Обсицентотеид

Обсицентитит

Обситрансцентит

Обсиинцентит

Обсицентит

Обсицентат

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

14

940

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустотедант

Обсиспецацентисустотедант

Обсиспецатранссустотедант

Обсиспецаинценсустотедант

Обсиспецацентесустотедант

Обсиспецацентасустотедант

Обсиспецесустотеид

Обсиспецецентосустотедант

Обсиспецецентисустотедант

Обсиспецетранссустотедант

Обсиспецеинценсустотедант

Обсиспецецентесустотедант

Обсиспецецентасустотедант

Обсифорсустотеид

Обсифорцентосустотедант

Обсифорцентисустотедант

Обсифортранссустотедант

Обсифоринценсустотедант

Обсифорцентесустотедант

Обсифорцентасустотедант

Обсиконсустотеид

Обсиконцентосустотедант

Обсиконцентисустотедант

Обсиконтранссустотедант

Обсиконинценсустотедант

Обсиконцентесустотедант

Обсиконцентасустотедант

Обсиспецисустотеид

Обсиспецицентосустотедант

Обсиспецицентисустотедант

Обсиспецитранссустотедант

Обсиспециинценсустотедант

Обсиспецицентесустотедант

Обсиспецицентасустотедант

Обсиспецосустотеид

Обсиспецоцентосустотедант

Обсиспецоцентисустотедант

Обсиспецотранссустотедант

Обсиспецоинценсустотедант

Обсиспецоцентесустотедант

Обсиспецоцентасустотедант

Обсисустотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентисустотеид

Обситранссустотеид

Обсиинценсустотеид

Обсицентесустотеид

Обсицентасустотеид

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

15

941

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосуститедант

Обсиспецацентисуститедант

Обсиспецатранссуститедант

Обсиспецаинценсуститедант

Обсиспецацентесуститедант

Обсиспецацентасуститедант

Обсиспецесустатит

Обсиспецецентосуститедант

Обсиспецецентисуститедант

Обсиспецетранссуститедант

Обсиспецеинценсуститедант

Обсиспецецентесуститедант

Обсиспецецентасуститедант

Обсифорсустатит

Обсифорцентосуститедант

Обсифорцентисуститедант

Обсифортранссуститедант

Обсифоринценсуститедант

Обсифорцентесуститедант

Обсифорцентасуститедант

Обсиконсустатит

Обсиконцентосуститедант

Обсиконцентисуститедант

Обсиконтранссуститедант

Обсиконинценсуститедант

Обсиконцентесуститедант

Обсиконцентасуститедант

Обсиспецисустатит

Обсиспецицентосуститедант

Обсиспецицентисуститедант

Обсиспецитранссуститедант

Обсиспециинценсуститедант

Обсиспецицентесуститедант

Обсиспецицентасуститедант

Обсиспецосустатит

Обсиспецоцентосуститедант

Обсиспецоцентисуститедант

Обсиспецотранссуститедант

Обсиспецоинценсуститедант

Обсиспецоцентесуститедант

Обсиспецоцентасуститедант

Обсисустатит

Обсицентосустатит

Обсицентисустатит

Обситранссустатит

Обсиинценсустатит

Обсицентесустатит

Обсицентасустатит

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

16

942

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосубстедант

Обсиспецацентисубстедант

Обсиспецатранссубстедант

Обсиспецаинценсубстедант

Обсиспецацентесубстедант

Обсиспецацентасубстедант

Обсиспецесубстант

Обсиспецецентосубстедант

Обсиспецецентисубстедант

Обсиспецетранссубстедант

Обсиспецеинценсубстедант

Обсиспецецентесубстедант

Обсиспецецентасубстедант

Обсифорсубстант

Обсифорцентосубстедант

Обсифорцентисубстедант

Обсифортранссубстедант

Обсифоринценсубстедант

Обсифорцентесубстедант

Обсифорцентасубстедант

Обсиконсубстант

Обсиконцентосубстедант

Обсиконцентисубстедант

Обсиконтранссубстедант

Обсиконинценсубстедант

Обсиконцентесубстедант

Обсиконцентасубстедант

Обсиспецисубстант

Обсиспецицентосубстедант

Обсиспецицентисубстедант

Обсиспецитранссубстедант

Обсиспециинценсубстедант

Обсиспецицентесубстедант

Обсиспецицентасубстедант

Обсиспецосубстант

Обсиспецоцентосубстедант

Обсиспецоцентисубстедант

Обсиспецотранссубстедант

Обсиспецоинценсубстедант

Обсиспецоцентесубстедант

Обсиспецоцентасубстедант

Обсисубстант

Обсицентосубстант

Обсицентисубстант

Обситранссубстант

Обсиинценсубстант

Обсицентесубстант

Обсицентасубстант

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

17

943

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Остиспецасуперстант

Обсиспецацентосуперстедант

Обсиспецацентисуперстедант

Обсиспецатранссуперстедант

Обсиспецаинценсуперстедант

Обсиспецацентесуперстедант

Обсиспецацентасуперстедант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецецентосуперстедант

Обсиспецецентисуперстедант

Обсиспецетранссуперстедант

Обсиспецеинценсуперстедант

Обсиспецецентесуперстедант

Обсиспецецентасуперстедант

Обсифорсуперстант

Обсифорцентосуперстедант

Обсифорцентисуперстедант

Обсифортранссуперстедант

Обсифоринценсуперстедант

Обсифорцентесуперстедант

Обсифорцентасуперстедант

Обсиконсуперстант

Обсиконцентосуперстедант

Обсиконцентисуперстедант

Обсиконтранссуперстедант

Обсиконинценсуперстедант

Обсиконцентесуперстедант

Обсиконцентасуперстедант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецицентосуперстедант

Обсиспецицентисуперстедант

Обсиспецитранссуперстедант

Обсиспециинценсуперстедант

Обсиспецицентесуперстедант

Обсиспецицентасуперстедант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецоцентосуперстедант

Обсиспецоцентисуперстедант

Обсиспецотранссуперстедант

Обсиспецоинценсуперстедант

Обсиспецоцентесуперстедант

Обсиспецоцентасуперстедант

Обсисуперстант

Обсицентосуперстант

Обсицентисуперстант

Обситранссуперстант

Обсиинценсуперстант

Обсицентесуперстант

Обсицентасуперстант

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

18

944

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустетедант

Обсиспецацентисустетедант

Обсиспецатранссустетедант

Обсиспецаинценсустетедант

Обсиспецацентесустетедант

Обсиспецацентасустетедант

Обсиспецесустатант

Обсиспецецентосустетедант

Обсиспецецентисустетедант

Обсиспецетранссустетедант

Обсиспецеинценсустетедант

Обсиспецецентесустетедант

Обсиспецецентасустетедант

Обсифорсустатант

Обсифорцентосустетедант

Обсифорцентисустетедант

Обсифортранссустетедант

Обсифоринценсустетедант

Обсифорцентесустетедант

Обсифорцентасустетедант

Обсиконсустатант

Обсиконцентосустетедант

Обсиконцентисустетедант

Обсиконтранссустетедант

Обсиконинценсустетедант

Обсиконцентесустетедант

Обсиконцентасустетедант

Обсиспецисустатант

Обсиспецицентосустетедант

Обсиспецицентисустетедант

Обсиспецитранссустетедант

Обсиспециинценсустетедант

Обсиспецицентесустетедант

Обсиспецицентасустетедант

Обсиспецосустатант

Обсиспецоцентосустетедант

Обсиспецоцентисустетедант

Обсиспецотранссустетедант

Обсиспецоинценсустетедант

Обсиспецоцентесустетедант

Обсиспецоцентасустетедант

Обсисустатант

Обсицентосустатант

Обсицентисустатант

Обситранссустатант

Обсиинценсустатант

Обсицентесустатант

Обсицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустатедант

Обсиспецацентисустатедант

Обсиспецатранссустатедант

Обсиспецаинценсустатедант

Обсиспецацентесустатедант

Обсиспецацентасустатедант

Обсиспецесустатат

Обсиспецецентосустатедант

Обсиспецецентисустатедант

Обсиспецетранссустатедант

Обсиспецеинценсустатедант

Обсиспецецентесустатедант

Обсиспецецентасустатедант

Обсифорсустатат

Обсифорцентосустатедант

Обсифорцентисустатедант

Обсифортранссустатедант

Обсифоринценсустатедант

Обсифорцентесустатедант

Обсифорцентасустатедант

Обсиконсустатат

Обсиконцентосустатедант

Обсиконцентисустатедант

Обсиконтранссустатедант

Обсиконинценсустатедант

Обсиконцентесустатедант

Обсиконцентасустатедант

Обсиспецисустатат

Обсиспецицентосустатедант

Обсиспецицентисустатедант

Обсиспецитранссустатедант

Обсиспециинценсустатедант

Обсиспецицентесустатедант

Обсиспецицентасустатедант

Обсиспецосустатат

Обсиспецоцентосустатедант

Обсиспецоцентисустатедант

Обсиспецотранссустатедант

Обсиспецоинценсустатедант

Обсиспецоцентесустатедант

Обсиспецоцентасустатедант

Обсисустатат

Обсицентосустатат

Обсицентисустатат

Обситранссустатат

Обсиинценсустатат

Обсицентесустатат

Обсицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсицентат

Обсицентасустотедант

Обсицентасуститедант

Обсицентасубстедант

Обсицентасуперстедант

Обсицентасустетедант

Обсицентасустатедант

Обсицентит

Обсицентесустотедант

Обсицентесуститедант

Обсицентесубстедант

Обсицентесуперстедант

Обсицентесустетедант

Обсицентесустатедант

Обсиинцентит

Обсиинценсустотедант

Обсиинценсуститедант

Обсиинценсубстедант

Обсиинценсуперстедант

Обсиинценсустетедант

Обсиинценсустатедант

Обситрансцентит

Обситранссустотедант

Обситранссуститедант

Обситранссубстедант

Обситранссуперстедант

Обситранссустетедант

Обситранссустатедант

Обсицентитит

Обсицентисустотедант

Обсицентисуститедант

Обсицентисубстедант

Обсицентисуперстедант

Обсицентисустетедант

Обсицентисустатедант

Обсицентотеид

Обсицентосустотедант

Обсицентосуститедант

Обсицентосубстедант

Обсицентосуперстедант

Обсицентосустетедант

Обсицентосустатедант

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-PEQML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсиспецоцентасустотедант

Обсиспецоцентасуститедант

Обсиспецоцентасубстедант

Обсиспецоцентасуперстедант

Обсиспецоцентасустетедант

Обсиспецоцентасустатедант

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотедант

Обсиспецоцентесуститедант

Обсиспецоцентесубстедант

Обсиспецоцентесуперстедант

Обсиспецоцентесустетедант

Обсиспецоцентесустатедант

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотедант

Обсиспецоинценсуститедант

Обсиспецоинценсубстедант

Обсиспецоинценсуперстедант

Обсиспецоинценсустетедант

Обсиспецоинценсустатедант

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотедант

Обсиспецотранссуститедант

Обсиспецотранссубстедант

Обсиспецотранссуперстедант

Обсиспецотранссустетедант

Обсиспецотранссустатедант

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотедант

Обсиспецоцентисуститедант

Обсиспецоцентисубстедант

Обсиспецоцентисуперстедант

Обсиспецоцентисустетедант

Обсиспецоцентисустатедант

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотедант

Обсиспецоцентосуститедант

Обсиспецоцентосубстедант

Обсиспецоцентосуперстедант

Обсиспецоцентосустетедант

Обсиспецоцентосустатедант

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотеид

Обсиспецосустатит

Обсиспецосубстант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецосустатант

Обсиспецосустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсиспецицентасустотедант

Обсиспецицентасуститедант

Обсиспецицентасубстедант

Обсиспецицентасуперстедант

Обсиспецицентасустетедант

Обсиспецицентасустатедант

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотедант

Обсиспецицентесуститедант

Обсиспецицентесубстедант

Обсиспецицентесуперстедант

Обсиспецицентесустетедант

Обсиспецицентесустатедант

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотедант

Обсиспециинценсуститедант

Обсиспециинценсубстедант

Обсиспециинценсуперстедант

Обсиспециинценсустетедант

Обсиспециинценсустатедант

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотедант

Обсиспецотранссуститедант

Обсиспецитранссубстедант

Обсиспецитранссуперстедант

Обсиспецитранссустетедант

Обсиспецитранссустатедант

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотедант

Обсиспецицентисуститедант

Обсиспецицентисубстедант

Обсиспецицентисуперстедант

Обсиспецицентисустетедант

Обсиспецицентисустатедант

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотедант

Обсиспецицентосуститедант

Обсиспецицентосубстедант

Обсиспецицентосуперстедант

Обсиспецицентосустетедант

Обсиспецицентосустатедант

Обсиспецит

Обсиспецисустотеид

Обсиспецисустатит

Обсиспецисубстант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецисустатант

Обсиспецисустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсиконцентасустотедант

Обсиконцентасуститедант

Обсиконцентасубстедант

Обсиконцентасуперстедант

Обсиконцентасустетедант

Обсиконцентасустатедант

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотедант

Обсиконцентесуститедант

Обсиконцентесубстедант

Обсиконцентесуперстедант

Обсиконцентесустетедант

Обсиконцентесустатедант

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотедант

Обсиконинценсуститедант

Обсиконинценсубстедант

Обсиконинценсуперстедант

Обсиконинценсустетедант

Обсиконинценсустатедант

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотедант

Обсиконтранссуститедант

Обсиконтранссубстедант

Обсиконтранссуперстедант

Обсиконтранссустетедант

Обсиконтранссустатедант

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотедант

Обсиконцентисуститедант

Обсиконцентисубстедант

Обсиконцентисуперстедант

Обсиконцентисустетедант

Обсиконцентисустатедант

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотедант

Обсиконцентосуститедант

Обсиконцентосубстедант

Обсиконцентосуперстедант

Обсиконцентосустетедант

Обсиконцентосустатедант

Обсиконтив

Обсиконсустотеид

Обсиконсустатит

Обсиконсубстант

Обсиконсуперстант

Обсиконсустатант

Обсиконсустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсифорцентасустотедант

Обсифорцентасуститедант

Обсифорцентасубстедант

Обсифорцентасуперстедант

Обсифорцентасустетедант

Обсифорцентасустатедант

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотедант

Обсифорцентесуститедант

Обсифорцентесубстедант

Обсифорцентесуперстедант

Обсифорцентесустетедант

Обсифорцентесустатедант

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотедант

Обсифоринценсуститедант

Обсифоринценсубстедант

Обсифоринценсуперстедант

Обсифоринценсустетедант

Обсифоринценсустатедант

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотедант

Обсифортранссуститедант

Обсифортранссубстедант

Обсифортранссуперстедант

Обсифортранссустетедант

Обсифортранссустатедант

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотедант

Обсифорцентисуститедант

Обсифорцентисубстедант

Обсифорцентисуперстедант

Обсифорцентисустетедант

Обсифорцентисустатедант

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотедант

Обсифорцентосуститедант

Обсифорцентосубстедант

Обсифорцентосуперстедант

Обсифорцентосустетедант

Обсифорцентосустатедант

Обсифортив

Обсифорсустотеид

Обсифорсустатит

Обсифорсубстант

Обсифорсуперстант

Обсифорсустатант

Обсифорсустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсиспецецентасустотедант

Обсиспецецентасуститедант

Обсиспецецентасубстедант

Обсиспецецентасуперстедант

Обсиспецецентасустетедант

Обсиспецецентасустатедант

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотедант

Обсиспецецентесуститедант

Обсиспецецентесубстедант

Обсиспецецентесуперстедант

Обсиспецецентесустетедант

Обсиспецецентесустатедант

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотедант

Обсиспецеинценсуститедант

Обсиспецеинценсубстедант

Обсиспецеинценсуперстедант

Обсиспецеинценсустетедант

Обсиспецеинценсустатедант

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотедант

Обсиспецетранссуститедант

Обсиспецетранссубстедант

Обсиспецетранссуперстедант

Обсиспецетранссустетедант

Обсиспецетранссустатедант

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотедант

Обсиспецецентисуститедант

Обсиспецецентисубстедант

Обсиспецецентисуперстедант

Обсиспецецентисустетедант

Обсиспецецентисустатедант

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотедант

Обсиспецецентосуститедант

Обсиспецецентосубстедант

Обсиспецецентосуперстедант

Обсиспецецентосустетедант

Обсиспецецентосустатедант

Обсиспецитант

Обсиспецесустотеид

Обсиспецесустатит

Обсиспецесубстант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецесустатант

Обсиспецесустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустотедант

Обсиспецацентасуститедант

Обсиспецацентасубстедант

Обсиспецацентасуперстедант

Обсиспецацентасустетедант

Обсиспецацентасустатедант

Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотедант

Обсиспецацентесуститедант

Обсиспецацентесубстедант

Обсиспецацентесуперстедант

Обсиспецацентесустетедант

Обсиспецацентесустатедант

Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотедант

Обсиспецаинценсуститедант

Обсиспецаинценсубстедант

Обсиспецаинценсуперстедант

Обсиспецаинценсустетедант

Обсиспецаинценсустатедант

Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотедант

Обсиспецатранссуститедант

Обсиспецатранссубстедант

Обсиспецатранссуперстедант

Обсиспецатранссустетедант

Обсиспецатранссустатедант

Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотедант

Обсиспецацентисуститедант

Обсиспецацентисубстедант

Обсиспецацентисуперстедант

Обсиспецацентисустетедант

Обсиспецацентисустатедант

Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотедант

Обсиспецацентосуститедант

Обсиспецацентосубстедант

Обсиспецацентосуперстедант

Обсиспецацентосустетедант

Обсиспецацентосустатедант

Обсиспецитат

Обсиспецасустотеид

Обсиспецасустатит

Обсиспецасубстант

Обсиспецасуперстант

Обсиспецасустатант

Обсиспецасустатат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първо30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически POхипертипотеид, т.е. рационален икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустатит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
4. Икономически обтисубстант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперстант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустатант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстант и икономически обтисуперстант.
7. Икономически обтиобтисустатат (съкр. – обтиобтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентотеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентитит (съкр. – обтиценти) (икономически обтиуницентит) – единство на икономическия обтитрансцентит и икономическия
обтиинцентит.
4. Икономически обтитрансцентит (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцентит (съкр. – обтиинцен).
6. Икономически обтицентит (съкр. – обтиценте) (икономически обтицентант) – общо понятие за икономически обтитрансцентит и икономически
обтиинцентит.
7. Икономически обтицентат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцентит и икономическия обтиинцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецотеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецитит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
4. Икономически обтиконтив (съкр. – обтикон) (икономически обтиспецитент).
5. Икономически обтифортив (съкр. – обтифор) (икономически обтиспецитинт).
6. Икономически обтиспецитант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиконтив и икономически обтифортив.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоалностни
рационални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелвантни
типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOML-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни дукоалностни рационални дерелвантни типични икономически
ексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-PEOML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецасустотедант

Обтиспецасуститедант

Обтиспецасубстедант

Обтиспецасуперстедант

Обтиспецасустетедант

Обтиспецасустатедант

Обтиспецитант

Обтиспецесустотедант

Обтиспецесуститедант

Обтиспецесубстедант

Обтиспецесуперстедант

Обтиспецесустетедант

Обтиспецесустатедант

Обтифортив

Обтифорсустотедант

Обтифорсуститедант

Обтифорсубстедант

Обтифорсуперстедант

Обтифорсустетедант

Обтифорсустатедант

Обтиконтив

Обтиконсустотедант

Обтиконсуститедант

Обтиконсубстедант

Обтиконсуперстедант

Обтиконсустетедант

Обтиконсустатедант

Обтиспецитит

Обтиспецисустотедант

Обтиспецисуститедант

Обтиспецисубстедант

Обтиспецисуперстедант

Обтиспецисустетедант

Обтиспецисустатедант

Обтиспецотеид

Обтиспецосустотедант

Обтиспецосуститедант

Субтиспецосубстедант

Обтиспецосуперстедант

Обтиспецосустетедант

Обтиспецосустатедант

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустотедант

Обтиспецацентосуститедант

Обтиспецацентосубстедант

Обтиспецацентосуперстедант

Обтиспецацентосустетедант

Обтиспецацентосустатедант

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотедант

Обтиспецецентосуститедант

Обтиспецецентосубстедант

Обтиспецецентосуперстедант

Обтиспецецентосустетедант

Обтиспецецентосустатедант

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотедант

Обтифорцентосуститедант

Обтифорцентосубстедант

Обтифорцентосуперстедант

Обтифорцентосустетедант

Обтифорцентосустатедант

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотедант

Обтиконцентосуститедант

Обтиконцентосубстедант

Обтиконцентосуперстедант

Обтиконцентосустетедант

Обтиконцентосустатедант

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотедант

Обтиспецицентосуститедант

Обтиспецицентосубстедант

Обтиспецицентосуперстедант

Обтиспецицентосустетедант

Обтиспецицентосустатедант

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотедант

Обтиспецоцентосуститедант

Обтиспецоцентосубстедант

Обтиспецоцентосуперстедант

Обтиспецоцентосустетедант

Обтиспецоцентосустатедант

Обтицентотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентосустатит

Обтицентосубстант

Обтицентосуперстант

Обтицентосустатант

Обтицентосустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентисустотедант

Обтиспецацентисуститедант

Обтиспецацентисубстедант

Обтиспецацентисуперстедант

Обтиспецацентисустетедант

Обтиспецацентисустатедант

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотедант

Обтиспецецентисуститедант

Обтиспецецентисубстедант

Обтиспецецентисуперстедант

Обтиспецецентисустетедант

Обтиспецецентисустатедант

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотедант

Обтифорцентисуститедант

Обтифорцентисубстедант

Обтифорцентисуперстедант

Обтифорцентисустетедант

Обтифорцентисустатедант

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотедант

Обтиконцентисуститедант

Обтиконцентисубстедант

Обтиконцентисуперстедант

Обтиконцентисустетедант

Обтиконцентисустатедант

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотедант

Обтиспецицентисуститедант

Обтиспецицентисубстедант

Обтиспецицентисуперстедант

Обтиспецицентисустетедант

Обтиспецицентисустатедант

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотедант

Обтиспецоцентисуститедант

Обтиспецоцентисубстедант

Обтиспецоцентисуперстедант

Обтиспецоцентисустетедант

Обтиспецоцентисустатедант

Обтицентитит

Обтицентисустотеид

Обтицентисустатит

Обтицентисубстант

Обтицентисуперстант

Обтицентисустатант

Обтицентисустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецатранссустотедант

Обтиспецатранссуститедант

Обтиспецатранссубстедант

Обтиспецатранссуперстедант

Обтиспецатранссустетедант

Обтиспецатранссустатедант

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотедант

Обтиспецетранссуститедант

Обтиспецетранссубстедант

Обтиспецетранссуперстедант

Обтиспецетранссустетедант

Обтиспецетранссустатедант

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотедант

Обтифортранссуститедант

Обтифортранссубстедант

Обтифортранссуперстедант

Обтифортранссустетедант

Обтифортранссустатедант

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотедант

Обтиконтранссуститедант

Обтиконтранссубстедант

Обтиконтранссуперстедант

Обтиконтранссустетедант

Обтиконтранссустатедант

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотедант

Обтиспецитранссуститедант

Обтиспецитранссубстедант

Обтиспецитранссуперстедант

Обтиспецитранссустетедант

Обтиспецитранссустатедант

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотедант

Обтиспецотранссуститедант

Обтиспецотранссубстедант

Обтиспецотранссуперстедант

Сбтиспецотранссустетедант

Обтиспецотранссустатедант

Обтитрансцентит

Обтитранссустотеид

Обтитранссустатит

Обтитранссубстант

Обтитранссуперстант

Обтитранссустатант

Обтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаинценсустотедант

Обтиспецаинценсуститедант

Обтиспецаинценсубстедант

Обтиспецаинценсуперстедант

Обтиспецаинценсустетедант

Обтиспецаинценсустатедант

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотедант

Обтиспецеинценсуститедант

Обтиспецеинценсубстедант

Обтиспецеинценсуперстедант

Обтиспецеинценсустетедант

Обтиспецеинценсустатедант

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотедант

Обтифоринценсуститедант

Обтифоринценсубстедант

Обтифоринценсуперстедант

Обтифоринценсустетедант

Обтифоринценсустатедант

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотедант

Обтиконинценсуститедант

Обтиконинценсубстедант

Обтиконинценсуперстедант

Обтиконинценсустетедант

Обтиконинценсустатедант

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотедант

Обтиспециинценсуститедант

Обтиспециинценсубстедант

Обтиспециинценсуперстедант

Обтиспециинценсустетедант

Обтиспециинценсустатедант

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотедант

Обтиспецоинценсуститедант

Обтиспецоинценсубстедант

Обтиспецоинценсуперстедант

Обтиспецоинценсустетедант

Обтиспецоинценсустатедант

Обтиинцентит

Обтиинценсустотеид

Обтиинценсустатит

Обтиинценсубстант

Обтиинценсуперстант

Обтиинценсустатант

Обтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентесустотедант

Обтиспецацентесуститедант

Обтиспецацентесубстедант

Обтиспецацентесуперстедант

Обтиспецацентесустетедант

Обтиспецацентесустатедант

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотедант

Обтиспецецентесуститедант

Обтиспецецентесубстедант

Обтиспецецентесуперстедант

Обтиспецецентесустетедант

Обтиспецецентесустатедант

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотедант

Обтифорцентесуститедант

Обтифорцентесубстедант

Обтифорцентесуперстедант

Обтифорцентесустетедант

Обтифорцентесустатедант

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотедант

Обтиконцентесуститедант

Обтиконцентесубстедант

Обтиконцентесуперстедант

Обтиконцентесустетедант

Обтиконцентесустатедант

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотедант

Обтиспецицентесуститедант

Обтиспецицентесубстедант

Обтиспецицентесуперстедант

Обтиспецицентесустетедант

Обтиспецицентесустатедант

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотедант

Обтиспецоцентесуститедант

Обтиспецоцентесубстедант

Обтиспецоцентесуперстедант

Обтиспецоцентесустетедант

Обтиспецоцентесустатедант

Обтицентит

Обтицентесустотеид

Обтицентесустатит

Обтицентесубстант

Обтицентесуперстант

Обтицентесустатант

Обтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустотедант

Обтиспецацентасуститедант

Обтиспецацентасубстедант

Обтиспецацентасуперстедант

Обтиспецацентасустетедант

Обтиспецацентасустатедант

Обтиспецецентат

Обтиспецецентасустотедант

Обтиспецецентасуститедант

Обтиспецецентасубстедант

Обтиспецецентасуперстедант

Обтиспецецентасустетедант

Обтиспецецентасустатедант

Обтифорцентат

Обтифорцентасустотедант

Обтифорцентасуститедант

Обтифорцентасубстедант

Обтифорцентасуперстедант

Обтифорцентасустетедант

Обтифорцентасустатедант

Обтиконцентат

Обтиконцентасустотедант

Обтиконцентасуститедант

Обтиконцентасубстедант

Обтиконцентасуперстедант

Обтиконцентасустетедант

Обтиконцентасустатедант

Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотедант

Обтиспецицентасуститедант

Обтиспецицентасубстедант

Обтиспецицентасуперстедант

Обтиспецицентасустетедант

Обтиспецицентасустатедант

Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотедант

Обтиспецоцентасуститедант

Обтиспецоцентасубстедант

Обтиспецоцентасуперстедант

Обтиспецоцентасустетедант

Обтиспецоцентасустатедант

Обтицентат

Обтицентасустотеид

Обтицентасустатит

Обтицентасубстант

Обтицентасуперстант

Обтицентасустатант

Обтицентасустатат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

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

41

967

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентотедант

Обтиспецацентитедант

Обтиспецатранстедант

Обтиспецаинцентедант

Обтиспецацентетедант

Обтиспецацентатедант

Обтиспецитант

Обтиспецецентотедант

Обтиспецецентитедант

Обтиспецетранстедант

Обтиспецеинцентедант

Обтиспецецентетедант

Обтиспецецентатедант

Обтифортив

Обтифорцентотедант

Обтифорцентитедант

Обтифортранстедант

Обтифоринцентедант

Обтифорцентетедант

Обтифорцентатедант

Обтиконтив

Обтиконцентотедант

Обтиконцентитедант

Обтиконтранстедант

Обтиконинцентедант

Обтиконцентетедант

Обтиконцентатедант

Обтиспецитит

Обтиспецицентотедант

Обтиспецицентитедант

Обтиспецитранстедант

Обтиспециинцентедант

Обтиспецицентетедант

Обтиспецицентатедант

Обтиспецотеид

Обтиспецоцентотедант

Обтиспецоцентитедант

Обтиспецотранстедант

Обтиспецоинцентедант

Обтиспецоцентетедант

Обтиспецоцентатедант

POХипертипотеид

Обтицентотеид

Обтицентитит

Обтитрансцентит

Обтиинцентит

Обтицентит

Обтицентат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустотедант

Обтиспецацентисустотедант

Обтиспецатранссустотедант

Обтиспецаинценсустотедант

Обтиспецацентесустотедант

Обтиспецацентасустотедант

Обтиспецесустотеид

Обтиспецецентосустотедант

Обтиспецецентисустотедант

Обтиспецетранссустотедант

Обтиспецеинценсустотедант

Обтиспецецентесустотедант

Обтиспецецентасустотедант

Обтифорсустотеид

Обтифорцентосустотедант

Обтифорцентисустотедант

Обтифортранссустотедант

Обтифоринценсустотедант

Обтифорцентесустотедант

Обтифорцентасустотедант

Обтиконсустотеид

Обтиконцентосустотедант

Обтиконцентисустотедант

Обтиконтранссустотедант

Обтиконинценсустотедант

Обтиконцентесустотедант

Обтиконцентасустотедант

Обтиспецисустотеид

Обтиспецицентосустотедант

Обтиспецицентисустотедант

Обтиспецитранссустотедант

Обтиспециинценсустотедант

Обтиспецицентесустотедант

Обтиспецицентасустотедант

Обтиспецосустотеид

Обтиспецоцентосустотедант

Обтиспецоцентисустотедант

Обтиспецотранссустотедант

Обтиспецоинценсустотедант

Обтиспецоцентесустотедант

Обтиспецоцентасустотедант

Обтисустотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентисустотеид

Обтитранссустотеид

Обтиинценсустотеид

Обтицентесустотеид

Обтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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969

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосуститедант

Обтиспецацентисуститедант

Обтиспецатранссуститедант

Обтиспецаинценсуститедант

Обтиспецацентесуститедант

Обтиспецацентасуститедант

Обтиспецесустатит

Обтиспецецентосуститедант

Обтиспецецентисуститедант

Обтиспецетранссуститедант

Обтиспецеинценсуститедант

Обтиспецецентесуститедант

Обтиспецецентасуститедант

Обтифорсустатит

Обтифорцентосуститедант

Обтифорцентисуститедант

Обтифортранссуститедант

Обтифоринценсуститедант

Обтифорцентесуститедант

Обтифорцентасуститедант

Обтиконсустатит

Обтиконцентосуститедант

Обтиконцентисуститедант

Обтиконтранссуститедант

Обтиконинценсуститедант

Обтиконцентесуститедант

Обтиконцентасуститедант

Обтиспецисустатит

Обтиспецицентосуститедант

Обтиспецицентисуститедант

Обтиспецитранссуститедант

Обтиспециинценсуститедант

Обтиспецицентесуститедант

Обтиспецицентасуститедант

Обтиспецосустатит

Обтиспецоцентосуститедант

Обтиспецоцентисуститедант

Обтиспецотранссуститедант

Обтиспецоинценсуститедант

Обтиспецоцентесуститедант

Обтиспецоцентасуститедант

Обтисустатит

Обтицентосустатит

Обтицентисустатит

Обтитранссустатит

Обтиинценсустатит

Обтицентесустатит

Обтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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970

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосубстедант

Обтиспецацентисубстедант

Обтиспецатранссубстедант

Обтиспецаинценсубстедант

Обтиспецацентесубстедант

Обтиспецацентасубстедант

Обтиспецесубстант

Обтиспецецентосубстедант

Обтиспецецентисубстедант

Обтиспецетранссубстедант

Обтиспецеинценсубстедант

Обтиспецецентесубстедант

Обтиспецецентасубстедант

Обтифорсубстант

Обтифорцентосубстедант

Обтифорцентисубстедант

Обтифортранссубстедант

Обтифоринценсубстедант

Обтифорцентесубстедант

Обтифорцентасубстедант

Обтиконсубстант

Обтиконцентосубстедант

Обтиконцентисубстедант

Обтиконтранссубстедант

Обтиконинценсубстедант

Обтиконцентесубстедант

Обтиконцентасубстедант

Обтиспецисубстант

Обтиспецицентосубстедант

Обтиспецицентисубстедант

Обтиспецитранссубстедант

Обтиспециинценсубстедант

Обтиспецицентесубстедант

Обтиспецицентасубстедант

Обтиспецосубстант

Обтиспецоцентосубстедант

Обтиспецоцентисубстедант

Обтиспецотранссубстедант

Обтиспецоинценсубстедант

Обтиспецоцентесубстедант

Обтиспецоцентасубстедант

Обтисубстант

Обтицентосубстант

Обтицентисубстант

Обтитранссубстант

Обтиинценсубстант

Обтицентесубстант

Обтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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971

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосуперстедант

Обтиспецацентисуперстедант

Обтиспецатранссуперстедант

Обтиспецаинценсуперстедант

Обтиспецацентесуперстедант

Обтиспецацентасуперстедант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецецентосуперстедант

Обтиспецецентисуперстедант

Обтиспецетранссуперстедант

Обтиспецеинценсуперстедант

Обтиспецецентесуперстедант

Обтиспецецентасуперстедант

Обтифорсуперстант

Обтифорцентосуперстедант

Обтифорцентисуперстедант

Обтифортранссуперстедант

Обтифоринценсуперстедант

Обтифорцентесуперстедант

Обтифорцентасуперстедант

Обтиконсуперстант

Обтиконцентосуперстедант

Обтиконцентисуперстедант

Обтиконтранссуперстедант

Обтиконинценсуперстедант

Обтиконцентесуперстедант

Обтиконцентасуперстедант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецицентосуперстедант

Обтиспецицентисуперстедант

Обтиспецитранссуперстедант

Обтиспециинценсуперстедант

Обтиспецицентесуперстедант

Обтиспецицентасуперстедант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецоцентосуперстедант

Обтиспецоцентисуперстедант

Обтиспецотранссуперстедант

Обтиспецоинценсуперстедант

Обтиспецоцентесуперстедант

Обтиспецоцентасуперстедант

Обтисуперстант

Обтицентосуперстант

Обтицентисуперстант

Обтитранссуперстант

Обтиинценсуперстант

Обтицентесуперстант

Обтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустетедант

Обтиспецацентисустетедант

Обтиспецатранссустетедант

Обтиспецаинценсустетедант

Обтиспецацентесустетедант

Обтиспецацентасустетедант

Обтиспецесустатант

Обтиспецецентосустетедант

Обтиспецецентисустетедант

Обтиспецетранссустетедант

Обтиспецеинценсустетедант

Обтиспецецентесустетедант

Обтиспецецентасустетедант

Обтифорсустатант

Обтифорцентосустетедант

Обтифорцентисустетедант

Обтифортранссустетедант

Обтифоринценсустетедант

Обтифорцентесустетедант

Обтифорцентасустетедант

Обтиконсустатант

Обтиконцентосустетедант

Обтиконцентисустетедант

Обтиконтранссустетедант

Обтиконинценсустетедант

Обтиконцентесустетедант

Обтиконцентасустетедант

Обтиспецисустатант

Обтиспецицентосустетедант

Обтиспецицентисустетедант

Обтиспецитранссустетедант

Обтиспециинценсустетедант

Обтиспецицентесустетедант

Обтиспецицентасустетедант

Обтиспецосустатант

Обтиспецоцентосустетедант

Обтиспецоцентисустетедант

Обтиспецотранссустетедант

Обтиспецоинценсустетедант

Обтиспецоцентесустетедант

Обтиспецоцентасустетедант

Обтисустатант

Обтицентосустатант

Обтицентисустатант

Обтитранссустатант

Обтиинценсустатант

Обтицентесустатант

Обтицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустатедант

Обтиспецацентисустатедант

Обтиспецатранссустатедант

Обтиспецаинценсустатедант

Обтиспецацентесустатедант

Обтиспецацентасустатедант

Обтиспецесустатат

Обтиспецецентосустатедант

Обтиспецецентисустатедант

Обтиспецетранссустатедант

Обтиспецеинценсустатедант

Обтиспецецентесустатедант

Обтиспецецентасустатедант

Обтифорсустатат

Обтифорцентосустатедант

Обтифорцентисустатедант

Обтифортранссустатедант

Обтифоринценсустатедант

Обтифорцентесустатедант

Обтифорцентасустатедант

Обтиконсустатат

Обтиконцентосустатедант

Обтиконцентисустатедант

Обтиконтранссустатедант

Обтиконинценсустатедант

Обтиконцентесустатедант

Обтиконцентасустатедант

Обтиспецисустатат

Обтиспецицентосустатедант

Обтиспецицентисустатедант

Обтиспецитранссустатедант

Обтиспециинценсустатедант

Обтиспецицентесустатедант

Обтиспецицентасустатедант

Обтиспецосустатат

Обтиспецоцентосустатедант

Обтиспецоцентисустатедант

Обтиспецотранссустатедант

Обтиспецоинценсустатедант

Обтиспецоцентесустатедант

Обтиспецоцентасустатедант

Обтисустатат

Обтицентосустатат

Обтицентисустатат

Обтитранссустатат

Обтиинценсустатат

Обтицентесустатат

Обтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтицентат

Обтицентасустотедант

Обтицентасуститедант

Обтицентасубстедант

Обтицентасуперстедант

Обтицентасустетедант

Обтицентасустатедант

Обтицентит

Обтицентесустотедант

Обтицентесуститедант

Обтицентесубстедант

Обтицентесуперстедант

Обтицентесустетедант

Обтицентесустатедант

Обтиинцентит

Обтиинценсустотедант

Обтиинценсуститедант

Обтиинценсубстедант

Обтиинценсуперстедант

Обтиинценсустетедант

Обтиинценсустатедант

Обтитрансцентит

Обтитранссустотедант

Обтитранссуститедант

Обтитранссубстедант

Обтитранссуперстедант

Обтитранссустетедант

Обтитранссустатедант

Обтицентитит

Обтицентисустотедант

Обтицентисуститедант

Обтицентисубстедант

Обтицентисуперстедант

Обтицентисустетедант

Обтицентисустатедант

Обтицентотеид

Обтицентосустотедант

Обтицентосуститедант

Обтицентосубстедант

Обтицентосуперстедант

Обтицентосустетедант

Обтицентосустатедант

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтиспецоцентасустотедант

Обтиспецоцентасуститедант

Обтиспецоцентасубстедант

Обтиспецоцентасуперстедант

Обтиспецоцентасустетедант

Обтиспецоцентасустатедант

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотедант

Обтиспецоцентесуститедант

Обтиспецоцентесубстедант

Обтиспецоцентесуперстедант

Обтиспецоцентесустетедант

Обтиспецоцентесустатедант

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотедант

Обтиспецоинценсуститедант

Обтиспецоинценсубстедант

Обтиспецоинценсуперстедант

Обтиспецоинценсустетедант

Обтиспецоинценсустатедант

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотедант

Обтиспецотранссуститедант

Обтиспецотранссубстедант

Обтиспецотранссуперстедант

Обтиспецотранссустетедант

Обтиспецотранссустатедант

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотедант

Обтиспецоцентисуститедант

Обтиспецоцентисубстедант

Обтиспецоцентисуперстедант

Обтиспецоцентисустетедант

Обтиспецоцентисустатедант

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотедант

Обтиспецоцентосуститедант

Обтиспецоцентосубстедант

Обтиспецоцентосуперстедант

Обтиспецоцентосустетедант

Обтиспецоцентосустатедант

Обтиспецотеид

Обтиспецосустотеид

Обтиспецосустатит

Обтиспецосубстант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецосустатант

Обтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтиспецицентасустотедант

Обтиспецицентасуститедант

Обтиспецицентасубстедант

Обтиспецицентасуперстедант

Обтиспецицентасустетедант

Обтиспецицентасустатедант

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотедант

Обтиспецицентесуститедант

Обтиспецицентесубстедант

Обтиспецицентесуперстедант

Обтиспецицентесустетедант

Обтиспецицентесустатедант

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотедант

Обтиспециинценсуститедант

Обтиспециинценсубстедант

Обтиспециинценсуперстедант

Обтиспециинценсустетедант

Обтиспециинценсустатедант

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотедант

Обтиспецотранссуститедант

Обтиспецитранссубстедант

Обтиспецитранссуперстедант

Обтиспецитранссустетедант

Обтиспецитранссустатедант

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотедант

Обтиспецицентисуститедант

Обтиспецицентисубстедант

Обтиспецицентисуперстедант

Обтиспецицентисустетедант

Обтиспецицентисустатедант

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотедант

Обтиспецицентосуститедант

Обтиспецицентосубстедант

Обтиспецицентосуперстедант

Обтиспецицентосустетедант

Обтиспецицентосустатедант

Обтиспецит

Обтиспецисустотеид

Обтиспецисустатит

Обтиспецисубстант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецисустатант

Обтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

52

978

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтиконцентасустотедант

Обтиконцентасуститедант

Обтиконцентасубстедант

Обтиконцентасуперстедант

Обтиконцентасустетедант

Обтиконцентасустатедант

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотедант

Обтиконцентесуститедант

Обтиконцентесубстедант

Обтиконцентесуперстедант

Обтиконцентесустетедант

Обтиконцентесустатедант

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотедант

Обтиконинценсуститедант

Обтиконинценсубстедант

Обтиконинценсуперстедант

Обтиконинценсустетедант

Обтиконинценсустатедант

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотедант

Обтиконтранссуститедант

Обтиконтранссубстедант

Обтиконтранссуперстедант

Обтиконтранссустетедант

Обтиконтранссустатедант

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотедант

Обтиконцентисуститедант

Обтиконцентисубстедант

Обтиконцентисуперстедант

Обтиконцентисустетедант

Обтиконцентисустатедант

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотедант

Обтиконцентосуститедант

Обтиконцентосубстедант

Обтиконцентосуперстедант

Обтиконцентосустетедант

Обтиконцентосустатедант

Обтиконтив

Обтиконсустотеид

Обтиконсустатит

Обтиконсубстант

Обтиконсуперстант

Обтиконсустатант

Обтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтифорцентасустотедант

Обтифорцентасуститедант

Обтифорцентасубстедант

Обтифорцентасуперстедант

Обтифорцентасустетедант

Обтифорцентасустатедант

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотедант

Обтифорцентесуститедант

Обтифорцентесубстедант

Обтифорцентесуперстедант

Обтифорцентесустетедант

Обтифорцентесустатедант

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотедант

Обтифоринценсуститедант

Обтифоринценсубстедант

Обтифоринценсуперстедант

Обтифоринценсустетедант

Обтифоринценсустатедант

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотедант

Обтифортранссуститедант

Обтифортранссубстедант

Обтифортранссуперстедант

Обтифортранссустетедант

Обтифортранссустатедант

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотедант

Обтифорцентисуститедант

Обтифорцентисубстедант

Обтифорцентисуперстедант

Обтифорцентисустетедант

Обтифорцентисустатедант

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотедант

Обтифорцентосуститедант

Обтифорцентосубстедант

Обтифорцентосуперстедант

Обтифорцентосустетедант

Обтифорцентосустатедант

Обтифортив

Обтифорсустотеид

Обтифорсустатит

Обтифорсубстант

Обтифорсуперстант

Обтифорсустатант

Обтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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980

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтиспецецентасустотедант

Обтиспецецентасуститедант

Обтиспецецентасубстедант

Обтиспецецентасуперстедант

Обтиспецецентасустетедант

Обтиспецецентасустатедант

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотедант

Обтиспецецентесуститедант

Обтиспецецентесубстедант

Обтиспецецентесуперстедант

Обтиспецецентесустетедант

Обтиспецецентесустатедант

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотедант

Обтиспецеинценсуститедант

Обтиспецеинценсубстедант

Обтиспецеинценсуперстедант

Обтиспецеинценсустетедант

Обтиспецеинценсустатедант

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотедант

Обтиспецетранссуститедант

Обтиспецетранссубстедант

Обтиспецетранссуперстедант

Обтиспецетранссустетедант

Обтиспецетранссустатедант

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотедант

Обтиспецецентисуститедант

Обтиспецецентисубстедант

Обтиспецецентисуперстедант

Обтиспецецентисустетедант

Обтиспецецентисустатедант

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотедант

Обтиспецецентосуститедант

Обтиспецецентосубстедант

Обтиспецецентосуперстедант

Обтиспецецентосустетедант

Обтиспецецентосустатедант

Обтиспецитант

Обтиспецесустотеид

Обтиспецесустатит

Обтиспецесубстант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецесустатант

Обтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-PEOML-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустотедант

Обтиспецацентасуститедант

Обтиспецацентасубстедант

Обтиспецацентасуперстедант

Обтиспецацентасустетедант

Обтиспецацентасустатедант

Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотедант

Обтиспецацентесуститедант

Обтиспецацентесубстедант

Обтиспецацентесуперстедант

Обтиспецацентесустетедант

Обтиспецацентесустатедант

Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотедант

Обтиспецаинценсуститедант

Обтиспецаинценсубстедант

Обтиспецаинценсуперстедант

Обтиспецаинценсустетедант

Обтиспецаинценсустатедант

Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотедант

Обтиспецатранссуститедант

Обтиспецатранссубстедант

Обтиспецатранссуперстедант

Обтиспецатранссустетедант

Обтиспецатранссустатедант

Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотедант

Обтиспецацентисуститедант

Обтиспецацентисубстедант

Обтиспецацентисуперстедант

Обтиспецацентисустетедант

Обтиспецацентисустатедант

Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотедант

Обтиспецацентосуститедант

Обтиспецацентосубстедант

Обтиспецацентосуперстедант

Обтиспецацентосустетедант

Обтиспецацентосустатедант

Обтиспецитат

Обтиспецасустотеид

Обтиспецасустатит

Обтиспецасубстант

Обтиспецасуперстант

Обтиспецасустатант

Обтиспецасустатат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducoalitic rational derelevant typical economic exostatiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоалностни рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и означавано с индекс
DT-PEIML. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PIхипертипотеид, т.е. рационален икономически стати-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустатит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстант и икономическия суперстант.
4. Икономически субстант (съкр. – субс).
5. Икономически суперстант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустатант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстант и икономически суперстант.
7. Икономически сустатат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстант и икономическия суперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центотеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически центитит (съкр. – центи) (икономически уницентит) –
единство на икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
4. Икономически трансцентит (съкр. – транс).
5. Икономически инцентит (съкр. – инцен).
6. Икономически центит (съкр. – центе) (икономически центант) – общо
понятие за икономически трансцентит и икономически инцентит.
7. Икономически центат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецотеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специтит (съкр. – специ) – единство на икономическия
контив и икономическия фортив.
4. Икономически контив (съкр. – кон) (икономически специтент).
5. Икономически фортив (съкр. – фор) (икономически специтинт).
6. Икономически специтант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически контив и икономически фортив.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия контив и икономическия фортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоалностни
рационални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелвантни
типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIML-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни дукоалностни рационални дерелвантни типични икономически
ексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-PEIML-AC/B-7

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

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

Специтат

Спецасустотедант

Спецасуститедант

Спецасубстедант

Спецасуперстедант

Спецасустетедант

Спецасустатедант

Специтант

Спецесустотедант

Спецесуститедант

Спецесубстедант

Спецесуперстедант

Спецесустетедант

Спецесустатедант

Фортив
(специтинт)

Форсустотедант

Форсуститедант

Форсубстедант

Форсуперстедант

Форсустетедант

Форсустатедант

Контив
(специтент)

Консустотедант

Консуститедант

Консубстедант

Консуперстедант

Консустетедант

Консустатедант

Специтит

Специсустотедант

Специсуститедант

Специсубстедант

Специсуперстедант

Специсустетедант

Специсустатедант

Спецотеид

Спецосустотедант

Спецосуститедант

Спецосубстедант

Спецосуперстедант

Спецосустетедант

Спецосустатедант

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустотедант

Спецацентосуститедант

Спецацентосубстедант

Спецацентосуперстедант

Спецацентосустетедант

Спецацентосустатедант

Спецецентотеид

Спецецентосустотедант

Спецецентосуститедант

Спецецентосубстедант

Спецецентосуперстедант

Спецецентосустетедант

Спецецентосустатедант

Форцентотеид

Форцентосустотедант

Форцентосуститедант

Форцентосубстедант

Форцентосуперстедант

Форцентосустетедант

Форцентосустатедант

Концентотеид

Концентосустотедант

Концентосуститедант

Концентосубстедант

Концентосуперстедант

Концентосустетедант

Концентосустатедант

Специцентотеид

Специцентосустотедант

Специцентосуститедант

Специцентосубстедант

Специцентосуперстедант

Специцентосустетедант

Специцентосустатедант

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотедант

Спецоцентосуститедант

Спецоцентосубстедант

Спецоцентосуперстедант

Спецоцентосустетедант

Спецоцентосустатедант

Центотеид

Центосустотеид

Центосустатит

Центосубстант

Центосуперстант

Центосустатант

Центосустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентисустотедант

Спецацентисуститедант

Спецацентисубстедант

Спецацентисуперстедант

Спецацентисустетедант

Спецацентисустатедант

Спецецентитит

Спецецентисустотедант

Спецецентисуститедант

Спецецентисубстедант

Спецецентисуперстедант

Спецецентисустетедант

Спецецентисустатедант

Форцентитит

Форцентисустотедант

Форцентисуститедант

Форцентисубстедант

Форцентисуперстедант

Форцентисустетедант

Форцентисустатедант

Концентитит

Концентисустотедант

Концентисуститедант

Концентисубстедант

Концентисуперстедант

Концентисустетедант

Концентисустатедант

Специцентитит

Специцентисустотедант

Специцентисуститедант

Специцентисубстедант

Специцентисуперстедант

Специцентисустетедант

Специцентисустатедант

Спецоцентитит

Спецоцентисустотедант

Спецоцентисуститедант

Спецоцентисубстедант

Спецоцентисуперстедант

Спецоцентисустетедант

Спецоцентисустатедант

Центитит

Центисустотеид

Центисустатит

Центисубстант

Центисуперстант

Центисустатант

Центисустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецатранссустотедант

Спецатранссуститедант

Спецатранссубстедант

Спецатранссуперстедант

Спецатранссустетедант

Спецатранссустатедант

Спецетрансцентит

Спецетранссустотедант

Спецетранссуститедант

Спецетранссубстедант

Спецетранссуперстедант

Спецетранссустетедант

Спецетранссустатедант

Фортрансцентит

Фортранссустотедант

Фортранссуститедант

Фортранссубстедант

Фортранссуперстедант

Фортранссустетедант

Фортранссустатедант

Контрансцентит

Контранссустотедант

Контранссуститедант

Контранссубстедант

Контранссуперстедант

Контранссустетедант

Контранссустатедант

Специтрансцентит

Специтранссустотедант

Специтранссуститедант

Специтранссубстедант

Специтранссуперстедант

Специтранссустетедант

Специтранссустатедант

Спецотрансцентит

Спецотранссустотедант

Спецотранссуститедант

Спецотранссубстедант

Спецотранссуперстедант

Спецотранссустетедант

Спецотранссустатедант

Трансцентит

Транссустотеид

Транссустатит

Транссубстант

Транссуперстант

Транссустатант

Транссустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецаинценсустотедант

Спецаинценсуститедант

Спецаинценсубстедант

Спецаинценсуперстедант

Спецаинценсустетедант

Спецаинценсустатедант

Спецеинцентит

Спецеинценсустотедант

Спецеинценсуститедант

Спецеинценсубстедант

Спецеинценсуперстедант

Спецеинценсустетедант

Спецеинценсустатедант

Форинцентит

Форинценсустотедант

Форинценсуститедант

Форинценсубстедант

Форинценсуперстедант

Форинценсустетедант

Форинценсустатедант

Конинцентит

Конинценсустотедант

Конинценсуститедант

Конинценсубстедант

Конинценсуперстедант

Конинценсустетедант

Конинценсустатедант

Специинцентит

Специинценсустотедант

Специинценсуститедант

Специинценсубстедант

Специинценсуперстедант

Специинценсустетедант

Специинценсустатедант

Спецоинцентит

Спецоинценсустотедант

Спецоинценсуститедант

Спецоинценсубстедант

Спецоинценсуперстедант

Спецоинценсустетедант

Спецоинценсустатедант

Инцентит

Инценсустотеид

Инценсустатит

Инценсубстант

Инценсуперстант

Инценсустатант

Инценсустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентит

Спецацентесустотедант

Спецацентесуститедант

Спецацентесубстедант

Спецацентесуперстедант

Спецацентесустетедант

Спецацентесустатедант

Спецецентит

Спецецентесустотедант

Спецецентесуститедант

Спецецентесубстедант

Спецецентесуперстедант

Спецецентесустетедант

Спецецентесустатедант

Форцентит

Форцентесустотедант

Форцентесуститедант

Форцентесубстедант

Форцентесуперстедант

Форцентесустетедант

Форцентесустатедант

Концентит

Концентесустотедант

Концентесуститедант

Концентесубстедант

Концентесуперстедант

Концентесустетедант

Концентесустатедант

Специцентит

Специцентесустотедант

Специцентесуститедант

Специцентесубстедант

Специцентесуперстедант

Специцентесустетедант

Специцентесустатедант

Спецоцентит

Спецоцентесустотедант

Спецоцентесуститедант

Спецоцентесубстедант

Спецоцентесуперстедант

Спецоцентесустетедант

Спецоцентесустатедант

Центит

Центесустотеид

Центесустатит

Центесубстант

Центесуперстант

Центесустатант

Центесустатат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотедант

Спецацентасуститедант

Спецацентасубстедант

Спецацентасуперстедант

Спецацентасустетедант

Спецацентасустатедант

Спецецентат

Спецецентасустотедант

Спецецентасуститедант

Спецецентасубстедант

Спецецентасуперстедант

Спецецентасустетедант

Спецецентасустатедант

Форцентат

Форцентасустотедант

Форцентасуститедант

Форцентасубстедант

Форцентасуперстедант

Форцентасустетедант

Форцентасустатедант

Концентат

Концентасустотедант

Концентасуститедант

Концентасубстедант

Концентасуперстедант

Концентасустетедант

Концентасустатедант

Специцентат

Специцентасустотедант

Специцентасуститедант

Специцентасубстедант

Специцентасуперстедант

Специцентасустетедант

Специцентасустатедант

Спецоцентат

Спецоцентасустотедант

Спецоцентасуститедант

Спецоцентасубстедант

Спецоцентасуперстедант

Спецоцентасустетедант

Спецоцентасустатедант

Центат

Центасустотеид

Центасустатит

Центасубстант

Центасуперстант

Центасустатант

Центасустатат

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

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

B

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

A

DT-PEIML-BC/A-6
DT-PEIML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални дукоалностни
рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецацентотедант

Спецацентитедант

Спецатранстедант

Спецаинцентедант

Спецацентетедант

Спецацентатедант

Специтант

Спецецентотедант

Спецецентитедант

Спецетранстедант

Спецеинцентедант

Спецецентетедант

Спецецентатедант

Фортив
(специтинт)

Форцентотедант

Форцентитедант

Фортранстедант

Форинцентедант

Форцентетедант

Форцентатедант

Контив
(специтент)

Концентотедант

Концентитедант

Контранстедант

Конинцентедант

Концентетедант

Концентатедант

Специтит

Специцентотедант

Специцентитедант

Специтранстедант

Специинцентедант

Специцентетедант

Специцентатедант

Спецотеид

Спецоцентотедант

Спецоцентитедант

Спецотранстедант

Спецоинцентедант

Спецоцентетедант

Спецоцентатедант

PI-Хипертипотеид

Центотеид

Центитит
(уницентит)

Трансцентит

Инцентит

Центит
(центант)

Центат

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустотедант

Спецацентисустотедант

Спецатранссустотедант

Спецаинценсустотедант

Спецацентесустотедант

Спецацентасустотедант

Спецесустотеид

Спецецентосустотедант

Спецецентисустотедант

Спецетранссусанотедант

Спецеинценсустотедант

Спецецентесустотедант

Спецецентасустотедант

Форсустотеид

Форцентосустотедант

Форцентисустотедант

Фортранссустотедант

Форинценсустотедант

Форцентесустотедант

Форцентасустотедант

Консустотеид

Концентосустотедант

Концентисустотедант

Контранссустотедант

Конинценсустотедант

Концентесустотедант

Концентасустотедант

Специсустотеид

Специцентосустотедант

Специцентисустотедант

Специтранссустотедант

Специинценсустотедант

Специцентесустотедант

Специцентасустотедант

Спецосустотеид

Спецоцентосустотедант

Спецоцентисустотедант

Спецотранссустотедант

Спецоинценсустотедант

Спецоцентесустотедант

Спецоцентасустотедант

Сустотеид

Центосустотеид

Центисустотеид

Транссустотеид

Инценсустотеид

Центе
сустотеид

Центасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосуститедант

Спецацентисуститедант

Спецатранссуститедант

Спецаинценсуститедант

Спецацентесуститедант

Спецацентасуститедант

Спецесустатит

Спецецентосуститедант

Спецецентисуститедант

Спецетранссуститедант

Спецеинценсуститедант

Спецецентесуститедант

Спецецентасуститедант

Форсустатит

Форцентосуститедант

Форцентисуститедант

Фортранссуститедант

Форинценсуститедант

Форцентесуститедант

Форцентасуститедант

Консустатит

Концентосуститедант

Концентисуститедант

Контранссуститедант

Конинценсуститедант

Концентесуститедант

Концентасуститедант

Специсустатит

Специцентосуститедант

Специцентисуститедант

Специтранссуститедант

Специинценсуститедант

Специцентесуститедант

Специцентасуститедант

Спецосустатит

Спецоцентосуститедант

Спецоцентисуститедант

Спецотранссуститедант

Спецоинценсуститедант

Спецоцентесуститедант

Спецоцентасуститедант

Сустатит

Центосустатит

Центисустатит

Транссустатит

Инценсустатит

Центе
сустатит

Центасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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998

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосубстедант

Спецацентисубстедант

Спецатранссубстедант

Спецаинценсубстедант

Спецацентесубстедант

Спецацентасубстедант

Спецесубстант

Спецецентосубстедант

Спецецентисубстедант

Спецетранссубстедант

Спецеинценсубстедант

Спецецентесубстедант

Спецецентасубстедант

Форсубстант

Форцентосубстедант

Форцентисубстедант

Фортранссубстедант

Форинценсубстедант

Форцентесубстедант

Форцентасубстедант

Консубстант

Концентосубстедант

Концентисубстедант

Контранссубстедант

Конинценсубстедант

Концентесубстедант

Концентасубстедант

Специсубстант

Специцентосубстедант

Специцентисубстедант

Специтранссубстедант

Специинценсубстедант

Специцентесубстедант

Специцентасубстедант

Спецосубстант

Спецоцентосубстедант

Спецоцентисубстедант

Спецотранссубстедант

Спецоинценсубстедант

Спецоцентесубстедант

Спецоцентасубстедант

Субстант

Центосубстант

Центисубстант

Транссубстант

Инценсубстант

Центе
субстат

Центасубстат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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999

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосуперстедант

Спецацентисуперстедант

Спецатранссуперстедант

Спецаинценсуперстедант

Спецацентесуперстедант

Спецацентасуперстедант

Спецесуперстант

Спецецентосуперстедант

Спецецентисуперстедант

Спецетранссуперстедант

Спецеинценсуперстедант

Спецецентесуперстедант

Спецецентасуперстедант

Форсуперстант

Форцентосуперстедант

Форцентисуперстедант

Фортранссуперстедант

Форинценсуперстедант

Форцентесуперстедант

Форцентасуперстедант

Концентосуперстедант

Концентисуперстедант

Контранссуперстедант

Конинценсуперстедант

Концентесуперстедант

Концентасуперстедант

Специсуперстант

Специцентосуперстедант

Специцентисуперстедант

Специтранссуперстедант

Специинценсуперстедант

Специцентесуперстедант

Специцентасуперстедант

Спецосуперстант

Спецоцентосуперстедант

Спецоцентисуперстедант

Спецотранссуперстедант

Спецоинценсуперстедант

Спецоцентесуперстедант

Спецоцентасуперстедант

Суперстант

Центосуперстант

Центисуперстант

Транссуперстант

Инценсуперстант

Центе
суперстант

Центасуперстант

Консуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1000

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустетедант

Спецацентисустетедант

Спецатранссустетедант

Спецаинценсустетедант

Спецацентесустетедант

Спецацентасустетедант

Спецесустатант

Спецецентосустетедант

Спецецентисустетедант

Спецетранссустетедант

Спецеинценсустетедант

Спецецентесустетедант

Спецецентасустетедант

Форсустатант

Форцентосустетедант

Форцентисустетедант

Фортранссустетедант

Форинценсустетедант

Форцентесустетедант

Форцентасустетедант

Консустатант

Концентосустетедант

Концентисустетедант

Контранссустетедант

Конинценсустетедант

Концентесустетедант

Концентасустетедант

Специсустатант

Специцентосустетедант

Специцентисустетедант

Специтранссустетедант

Специинценсустетедант

Специцентесустетедант

Специцентасустетедант

Спецосустатант

Спецоцентосустетедант

Спецоцентисустетедант

Спецотранссустетедант

Спецоинценсустетедант

Спецоцентесустетедант

Спецоцентасустетедант

Суста
тант

Центосустатант

Центисустатант

Транссустатант

Инценсустатант

Центе
сустатант

Центасустатант

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

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустатедант

Спецацентисустатедант

Спецатранссустатедант

Спецаинценсустатедант

Спецацентесустатедант

Спецацентасустатедант

Спецесустатат

Спецецентосустатедант

Спецецентисустатедант

Спецетранссустатедант

Спецеинценсустатедант

Спецецентесустатедант

Спецецентасустатедант

Форсустатат

Форцентосустатедант

Форцентисустатедант

Фортранссустатедант

Форинценсустатедант

Форцентесустатедант

Форцентасустатедант

Консустатат

Концентосустатедант

Концентисустатедант

Контранссустатедант

Конинценсустатедант

Концентесустатедант

Концентасустатедант

Специсустатат

Специцентосустатедант

Специцентисустатедант

Специтранссустатедант

Специинценсустатедант

Специцентесустатедант

Специцентасустатедант

Спецосустатат

Спецоцентосустатедант

Спецоцентисустатедант

Спецотранссустатедант

Спецоинценсустатедант

Спецоцентесустатедант

Спецоцентасустатедант

Сустатат

Центосустатат

Центисустатат

Транссустатат

Инценсустатат

Центе
сустатат

Центасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1002

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти

77

1003

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центат

Центасустотедант

Центасуститедант

Центасубстедант

Центасуперстедант

Центасустетедант

Центасустатедант

Центит
(центант)

Центесустотедант

Центесуститедант

Центесубстедант

Центесуперстедант

Центесустетедант

Центесустатедант

Инцентит

Инценсустотедант

Инценсуститедант

Инценсубстедант

Инценсуперстедант

Инценсустетедант

Инценсустатедант

Трансцентит

Транссустотедант

Транссуститедант

Транссубстедант

Транссуперстедант

Транссустетедант

Транссустатедант

Центитит
(уницентит)

Центисустотедант

Центисуститедант

Центисубстедант

Центисуперстедант

Центисустетедант

Центисустатедант

Центотеид

Центосустотедант

Центосуститедант

Центосубстедант

Центосуперстедант

Центосустетедант

Центосустатедант

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1004
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецоцентат

Спецоцентасустотедант

Спецоцентасуститедант

Спецоцентасубстедант

Спецоцентасуперстедант

Спецоцентасустетедант

Спецоцентасустатедант

Спецоцентит
(спецоцентант)

Спецоцентесустотедант

Спецоцентесуститедант

Спецоцентесубстедант

Спецоцентесуперстедант

Спецоцентесустетедант

Спецоцентесустатедант

Спецоинцентит

Спецоинценсустотедант

Спецоинценсуститедант

Спецоинценсубстедант

Спецоинценсуперстедант

Спецоинценсустетедант

Спецоинценсустатедант

Спецотрансцентит

Спецотранссустотедант

Спецотранссуститедант

Спецотранссубстедант

Спецотранссуперстедант

Спецотранссустетедант

Спецотранссустатедант

Спецоцентитит (спецоунице
нтит)

Спецоцентисустотедант

Спецоцентисуститедант

Спецоцентисубстедант

Спецоцентисуперстедант

Спецоцентисустетедант

Спецоцентисустатедант

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотедант

Спецоцентосуститедант

Спецоцентосубстедант

Спецоцентосуперстедант

Спецоцентосустетедант

Спецоцентосустатедант

Спецотеид

Спецосустотеид

Спецосустатит

Спецосубстант

Спецосуперстант

Спецосустатант

Спецосустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Специцентат

Специцентасустотедант

Специцентасуститедант

Специцентасубстедант

Специцентасуперстедант

Специцентасустетедант

Специцентасустатедант

Специцентит
(специцентант)

Специцентесустотедант

Специцентесуститедант

Специцентесубстедант

Специцентесуперстедант

Специцентесустетедант

Специцентесустатедант

Специинцентит

Специинценсустотедант

Специинценсуститедант

Специинценсубстедант

Специинценсуперстедант

Специинценсустетедант

Специинценсустатедант

Специтрансцентит

Специтранссустотедант

Специтранссуститедант

Специтранссубстедант

Специтранссуперстедант

Специтранссустетедант

Специтранссустатедант

Специцентитит (спецоунице
нтит)

Специцентисустотедант

Специцентисуститедант

Специцентисубстедант

Специцентисуперстедант

Специцентисустетедант

Специцентисустатедант

Специцентотеид

Специцентосустотедант

Специцентосуститедант

Специцентосубстедант

Специцентосуперстедант

Специцентосустетедант

Специцентосустатедант

Специтит

Специсустотеид

Специсустатит

Специсубстант

Специсуперстант

Специсустатант

Специсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-PEIML-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

80

1006

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Концентасустотедант

Концентасуститедант

Концентасубстедант

Концентасуперстедант

Концентасустетедант

Концентасустатедант

Концентит
(концентант)

Концентесустотедант

Концентесуститедант

Концентесубстедант

Концентесуперстедант

Концентесустетедант

Концентесустатедант

Конинцентит

Конинценсустотедант

Конинценсуститедант

Конинценсубстедант

Конинценсуперстедант

Конинценсустетедант

Конинценсустатедант

Контрансцентит

Контранссустотедант

Контранссуститедант

Контранссубстедант

Контранссуперстедант

Контранссустетедант

Контранссустатедант

Концентитит
(конуницентит)

Концентисустотедант

Концентисуститедант

Концентисубстедант

Концентисуперстедант

Концентисустетедант

Концентисустатедант

Концентотеид

Концентосустотедант

Концентосуститедант

Концентосубстедант

Концентосуперстедант

Концентосустетедант

Концентосустатедант

Контив
(специтент

Консустотеид

Консустатит

Консубстант

Консуперстант

Консустатант

Консустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Форцентасустотедант

Форцентасуститедант

Форцентасубстедант

Форцентасуперстедант

Форцентасустетедант

Форцентасустатедант

Форцентит
(концентант)

Форцентесустотедант

Форцентесуститедант

Форцентесубстедант

Форцентесуперстедант

Форцентесустетедант

Форцентесустатедант

Форинцентит

Форинценсустотедант

Форинценсуститедант

Форинценсубстедант

Форинценсуперстедант

Форинценсустетедант

Форинценсустатедант

Фортрансцентит

Фортранссустотедант

Фортранссуститедант

Фортранссубстедант

Фортранссуперстедант

Фортранссустетедант

Фортранссустатедант

центитит
(актуницентит)

Форцентисустотедант

Форцентисуститедант

Форцентисубстедант

Форцентисуперстедант

Форцентисустетедант

Форцентисустатедант

Форце
нтотеид

Форцентосустотедант

Форцентосуститедант

Форцентосубстедант

Форцентосуперстедант

Форцентосустетедант

Форцентосустатедант

Фортив
(специтинт

Форсу
стотеид

Форсустатит

Форсубстант

Форсуперстант

Форсустатант

Форсустатат

Фор-

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецецентат

Спецецентасустотедант

Спецецентасуститедант

Спецецентасубстедант

Спецецентасуперстедант

Спецецентасустетедант

Спецецентасустатедант

Спецецентит
(спецецентант)

Спецецентесустотедант

Спецецентесуститедант

Спецецентесубстедант

Спецецентесуперстедант

Спецецентесустетедант

Спецецентесустатедант

Спецеинцентит

Спецеинценсустотедант

Спецеинценсуститедант

Спецеинценсубстедант

Спецеинценсуперстедант

Спецеинценсустетедант

Спецеинценсустатедант

Спецетрансцентит

Спецетранссустотедант

Спецетранссуститедант

Спецетранссубстедант

Спецетранссуперстедант

Спецетранссустетедант

Спецетранссустатедант

Спецецентитит (спецеуницентит)

Спецецентисустотедант

Спецецентисуститедант

Спецецентисубстедант

Спецецентисуперстедант

Спецецентисустетедант

Спецецентисустатедант

Спецецентотеид

Спецецентосустотедант

Спецецентосуститедант

Спецецентосубстедант

Спецецентосуперстедант

Спецецентосустетедант

Спецецентосустатедант

Специтант

Спецесустотеид

Спецесустатит

Спецесубстант

Спецесуперстант

Спецесустатант

Спецесустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотедант

Спецацентасуститедант

Спецацентасубстедант

Спецацентасуперстедант

Спецацентасустетедант

Спецацентасустатедант

Спецацентит
(спецацентант)

Спецацентесустотедант

Спецацентесуститедант

Спецацентесубстедант

Спецацентесуперстедант

Спецацентесустетедант

Спецацентесустатедант

Спецаинцентит

Спецаинценсустотедант

Спецаинценсуститедант

Спецаинценсубстедант

Спецаинценсуперстедант

Спецаинценсустетедант

Спецаинценсустатедант

Спецатрансцентит

Спецатранссустотедант

Спецатранссуститедант

Спецатранссубстедант

Спецатранссуперстедант

Спецатранссустетедант

Спецатранссустатедант

Спецацентитит (спецауницентит)

Спецацентисустотедант

Спецацентисуститедант

Спецацентисубстедант

Спецацентисуперстедант

Спецацентисустетедант

Спецацентисустатедант

Спецацентотеид

Спецацентосустотедант

Спецацентосуститедант

Спецацентосубстедант

Спецацентосуперстедант

Специтат

Спецасустотеид

Спецасустатит

Спецасубстант

Спецасуперстант

Спецасустатант

Спецасустатат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоалностните рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например актив и трансцентит, актив, трансцентит и субстант).
Трето, те са дукоалностни икономически ингредиенти (с индекс ML), което означава, че са общо понятие за два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три класификационни
критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първо86
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PSхипертипотеид, т.е. рационален икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустатит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
4. Икономически субтисубстант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперстант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустатант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубстант и икономически субтисуперстант.
7. Икономически субтисубтисустатат (съкр. – субтисубтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентотеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентитит (съкр. – субтиценти) (икономически
субтиуницентит) – единство на икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
4. Икономически субтитрансцентит (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцентит (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентит (съкр. – субтиценте) (икономически субтицентант) – общо понятие за икономически субтитрансцентит и икономически субтиинцентит.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически субтицентат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецотеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецитит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
4. Икономически субтиконтив (съкр. – субтикон) (икономически субтиспецитент).
5. Икономически субтифортив (съкр. – субтифор) (икономически субтиспецитинт).
6. Икономически субтиспецитант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиконтив и икономически субтифортив.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоалностните
рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни дукоалностни
рационални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESML-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидноразгърнати специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелвантни
типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESML-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центиталносустатантни дукоалностни рационални дерелвантни типични икономически
ексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESML-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до
3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-PESML-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецасустотедант

Субтиспецасуститедант

Субтиспецасубстедант

Субтиспецасуперстедант

Субтиспецасустетедант

Субтиспецасустатедант

Субтиспецитант

Субтиспецесустотедант

Субтиспецесуститедант

Субтиспецесубстедант

Субтиспецесуперстедант

Субтиспецесустетедант

Субтиспецесустатедант

Субтифортив

Субтифорсустотедант

Субтифорсуститедант

Субтифорсубстедант

Субтифорсуперстедант

Субтифорсустетедант

Субтифорсустатедант

Субтиконтив

Субтиконсустотедант

Субтиконсуститедант

Субтиконсубстедант

Субтиконсуперстедант

Субтиконсустетедант

Субтиконсустатедант

Субтиспецитит

Субтиспецисустотедант

Субтиспецисуститедант

Субтиспецисубстедант

Субтиспецисуперстедант

Субтиспецисустетедант

Субтиспецисустатедант

Субтиспецотеид

Субтиспецосустотедант

Субтиспецосуститедант

Субтиспецосубстедант

Субтиспецосуперстедант

Субтиспецосустетедант

Субтиспецосустатедант

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустотедант

Субтиспецацентосуститедант

Субтиспецацентосубстедант

Субтиспецацентосуперстедант

Субтиспецацентосустетедант

Субтиспецацентосустатедант

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотедант

Субтиспецецентосуститедант

Субтиспецецентосубстедант

Субтиспецецентосуперстедант

Субтиспецецентосустетедант

Субтиспецецентосустатедант

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотедант

Субтифорцентосуститедант

Субтифорцентосубстедант

Субтифорцентосуперстедант

Субтифорцентосустетедант

Субтифорцентосустатедант

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотедант

Субтиконцентосуститедант

Субтиконцентосубстедант

Субтиконцентосуперстедант

Субтиконцентосустетедант

Субтиконцентосустатедант

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотедант

Субтиспецицентосуститедант

Субтиспецицентосубстедант

Субтиспецицентосуперстедант

Субтиспецицентосустетедант

Субтиспецицентосустатедант

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотедант

Субтиспецоцентосуститедант

Субтиспецоцентосубстедант

Субтиспецоцентосуперстедант

Субтиспецоцентосустетедант

Субтиспецоцентосустатедант

Субтицентотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентосустатит

Субтицентосубстант

Субтицентосуперстант

Субтицентосустатант

Субтицентосустатат

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

91

1017

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентисустотедант

Субтиспецацентисуститедант

Субтиспецацентисубстедант

Субтиспецацентисуперстедант

Субтиспецацентисустетедант

Субтиспецацентисустатедант

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотедант

Субтиспецецентисуститедант

Субтиспецецентисубстедант

Субтиспецецентисуперстедант

Субтиспецецентисустетедант

Субтиспецецентисустатедант

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотедант

Субтифорцентисуститедант

Субтифорцентисубстедант

Субтифорцентисуперстедант

Субтифорцентисустетедант

Субтифорцентисустатедант

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотедант

Субтиконцентисуститедант

Субтиконцентисубстедант

Субтиконцентисуперстедант

Субтиконцентисустетедант

Субтиконцентисустатедант

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотедант

Субтиспецицентисуститедант

Субтиспецицентисубстедант

Субтиспецицентисуперстедант

Субтиспецицентисустетедант

Субтиспецицентисустатедант

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотедант

Субтиспецоцентисуститедант

Субтиспецоцентисубстедант

Субтиспецоцентисуперстедант

Субтиспецоцентисустетедант

Субтиспецоцентисустатедант

Субтицентитит

Субтицентисустотеид

Субтицентисустатит

Субтицентисубстант

Субтицентисуперстант

Субтицентисустатант

Субтицентисустатат

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

92

1018

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецатранссустотедант

Субтиспецатранссуститедант

Субтиспецатранссубстедант

Субтиспецатранссуперстедант

Субтиспецатранссустетедант

Субтиспецатранссустатедант

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотедант

Субтиспецетранссуститедант

Субтиспецетранссубстедант

Субтиспецетранссуперстедант

Субтиспецетранссустетедант

Субтиспецетранссустатедант

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотедант

Субтифортранссуститедант

Субтифортранссубстедант

Субтифортранссуперстедант

Субтифортранссустетедант

Субтифортранссустатедант

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотедант

Субтиконтранссуститедант

Субтиконтранссубстедант

Субтиконтранссуперстедант

Субтиконтранссустетедант

Субтиконтранссустатедант

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотедант

Субтиспецитранссуститедант

Субтиспецитранссубстедант

Субтиспецитранссуперстедант

Субтиспецитранссустетедант

Субтиспецитранссустатедант

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотедант

Субтиспецотранссуститедант

Субтиспецотранссубстедант

Субтиспецотранссуперстедант

Субтиспецотранссустетедант

Субтиспецотранссустатедант

Субтитрансцентит

Субтитранссустотеид

Субтитранссустатит

Субтитранссубстант

Субтитранссуперстант

Субтитранссустатант

Субтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецаинценсустотедант

Субтиспецаинценсуститедант

Субтиспецаинценсубстедант

Субтиспецаинценсуперстедант

Субтиспецаинценсустетедант

Субтиспецаинценсустатедант

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотедант

Субтиспецеинценсуститедант

Субтиспецеинценсубстедант

Субтиспецеинценсуперстедант

Субтиспецеинценсустетедант

Субтиспецеинценсустатедант

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотедант

Субтифоринценсуститедант

Субтифоринценсубстедант

Субтифоринценсуперстедант

Субтифоринценсустетедант

Субтифоринценсустатедант

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотедант

Субтиконинценсуститедант

Субтиконинценсубстедант

Субтиконинценсуперстедант

Субтиконинценсустетедант

Субтиконинценсустатедант

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотедант

Субтиспециинценсуститедант

Субтиспециинценсубстедант

Субтиспециинценсуперстедант

Субтиспециинценсустетедант

Субтиспециинценсустатедант

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотедант

Субтиспецоинценсуститедант

Субтиспецоинценсубстедант

Субтиспецоинценсуперстедант

Субтиспецоинценсустетедант

Субтиспецоинценсустатедант

Субтиинцентит

Субтиинценсустотеид

Субтиинценсустатит

Субтиинценсубстант

Субтиинценсуперстант

Субтиинценсустатант

Субтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентесустотедант

Субтиспецацентесуститедант

Субтиспецацентесубстедант

Субтиспецацентесуперстедант

Субтиспецацентесустетедант

Субтиспецацентесустатедант

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотедант

Субтиспецецентесуститедант

Субтиспецецентесубстедант

Субтиспецецентесуперстедант

Субтиспецецентесустетедант

Субтиспецецентесустатедант

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотедант

Субтифорцентесуститедант

Субтифорцентесубстедант

Субтифорцентесуперстедант

Субтифорцентесустетедант

Субтифорцентесустатедант

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотедант

Субтиконцентесуститедант

Субтиконцентесубстедант

Субтиконцентесуперстедант

Субтиконцентесустетедант

Субтиконцентесустатедант

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотедант

Субтиспецицентесуститедант

Субтиспецицентесубстедант

Субтиспецицентесуперстедант

Субтиспецицентесустетедант

Субтиспецицентесустатедант

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотедант

Субтиспецоцентесуститедант

Субтиспецоцентесубстедант

Субтиспецоцентесуперстедант

Субтиспецоцентесустетедант

Субтиспецоцентесустатедант

Субтицентит

Субтицентесустотеид

Субтицентесустатит

Субтицентесубстант

Субтицентесуперстант

Субтицентесустатант

Субтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентасустотедант

Субтиспецацентасуститедант

Субтиспецацентасубстедант

Субтиспецацентасуперстедант

Субтиспецацентасустетедант

Субтиспецацентасустатедант

Субтиспецецентат

Субтиспецецентасустотедант

Субтиспецецентасуститедант

Субтиспецецентасубстедант

Субтиспецецентасуперстедант

Субтиспецецентасустетедант

Субтиспецецентасустатедант

Субтифорцентат

Субтифорцентасустотедант

Субтифорцентасуститедант

Субтифорцентасубстедант

Субтифорцентасуперстедант

Субтифорцентасустетедант

Субтифорцентасустатедант

Субтиконцентат

Субтиконцентасустотедант

Субтиконцентасуститедант

Субтиконцентасубстедант

Субтиконцентасуперстедант

Субтиконцентасустетедант

Субтиконцентасустатедант

Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотедант

Субтиспецицентасуститедант

Субтиспецицентасубстедант

Субтиспецицентасуперстедант

Субтиспецицентасустетедант

Субтиспецицентасустатедант

Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотедант

Субтиспецоцентасуститедант

Субтиспецоцентасубстедант

Субтиспецоцентасуперстедант

Субтиспецоцентасустетедант

Субтиспецоцентасустатедант

Субтицентат

Субтицентасустотеид

Субтицентасустатит

Субтицентасубстант

Субтицентасуперстант

Субтицентасустатант

Субтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PESML-BC/A-6
DT-PESML-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални дукоалностни
рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентотедант

Субтиспецацентитедант

Субтиспецатранстедант

Субтиспецаинцентедант

Субтиспецацентетедант

Субтиспецацентатедант

Субтиспецитант

Субтиспецецентотедант

Субтиспецецентитедант

Субтиспецетранстедант

Субтиспецеинцентедант

Субтиспецецентетедант

Субтиспецецентатедант

Субтифортив

Субтифорцентотедант

Субтифорцентитедант

Субтифортранстедант

Субтифоринцентедант

Субтифорцентетедант

Субтифорцентатедант

Субтиконтив

Субтиконцентотедант

Субтиконцентитедант

Субтиконтранстедант

Субтиконинцентедант

Субтиконцентетедант

Субтиконцентатедант

Субтиспецитит

Субтиспецицентотедант

Субтиспецицентитедант

Субтиспецитранстедант

Субтиспециинцентедант

Субтиспецицентетедант

Субтиспецицентатедант

Субтиспецотеид

Субтиспецоцентотедант

Субтиспецоцентитедант

Субтиспецотранстедант

Субтиспецоинцентедант

Субтиспецоцентетедант

Субтиспецоцентатедант

PS-Хипертипотеид

Субтицентотеид

Субтицентитит

Субтитрансцентит

Субтиинцентит

Субтицентит

Субтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустотедант

Субтиспецацентисустотедант

Субтиспецатранссустотедант

Субтиспецаинценсустотедант

Субтиспецацентесустотедант

Субтиспецацентасустотедант

Субтиспецесустотеид

Субтиспецецентосустотедант

Субтиспецецентисустотедант

Субтиспецетранссустотедант

Субтиспецеинценсустотедант

Субтиспецецентесустотедант

Субтиспецецентасустотедант

Субтифорцентосустотедант

Субтифорцентисустотедант

Субтифортранссустотедант

Субтифоринценсустотедант

Субтифорцентесустотедант

Субтифорцентасустотедант

Субтиконсустотеид

Субтиконцентосустотедант

Субтиконцентисустотедант

Субтиконтранссустотедант

Субтиконинценсустотедант

Субтиконцентесустотедант

Субтиконцентасустотедант

Субтиспецисустотеид

Субтиспецицентосустотедант

Субтиспецицентисустотедант

Субтиспецитранссустотедант

Субтиспециинценсустотедант

Субтиспецицентесустотедант

Субтиспецицентасустотедант

Субтиспецосустотеид

Субтиспецоцентосустотедант

Субтиспецоцентисустотедант

Субтиспецотранссустотедант

Субтиспецоинценсустотедант

Субтиспецоцентесустотедант

Субтиспецоцентасустотедант

Субтисустотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентисустотеид

Субтитранссустотеид

Субтиинценсустотеид

Субтицентесустотеид

Субтицентасустотеид

Субтифорактсустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосуститедант

Субтиспецацентисуститедант

Субтиспецатранссуститедант

Субтиспецаинценсуститедант

Субтиспецацентесуститедант

Субтиспецацентасуститедант

Субтиспецесустатит

Субтиспецецентосуститедант

Субтиспецецентисуститедант

Субтиспецетранссуститедант

Субтиспецеинценсуститедант

Субтиспецецентесуститедант

Субтиспецецентасуститедант

Субтифорсустатит

Субтифорцентосуститедант

Субтифорцентисуститедант

Субтифортранссуститедант

Субтифоринценсуститедант

Субтифорцентесуститедант

Субтифорцентасуститедант

Субтиконсустатит

Субтиконцентосуститедант

Субтиконцентисуститедант

Субтиконтранссуститедант

Субтиконинценсуститедант

Субтиконцентесуститедант

Субтиконцентасуститедант

Субтиспецисустатит

Субтиспецицентосуститедант

Субтиспецицентисуститедант

Субтиспецитранссуститедант

Субтиспециинценсуститедант

Субтиспецицентесуститедант

Субтиспецицентасуститедант

Субтиспецосустатит

Субтиспецоцентосуститедант

Субтиспецоцентисуститедант

Субтиспецотранссуститедант

Субтиспецоинценсуститедант

Субтиспецоцентесуститедант

Субтиспецоцентасуститедант

Субтисустатит

Субтицентосустатит

Субтицентисустатит

Субтитранссустатит

Субтиинценсустатит

Субтицентесустатит

Субтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосубстедант

Субтиспецацентисубстедант

Субтиспецатранссубстедант

Субтиспецаинценсубстедант

Субтиспецацентесубстедант

Субтиспецацентасубстедант

Субтиспецесубстант

Субтиспецецентосубстедант

Субтиспецецентисубстедант

Субтиспецетранссубстедант

Субтиспецеинценсубстедант

Субтиспецецентесубстедант

Субтиспецецентасубстедант

Субтифорсубстант

Субтифорцентосубстедант

Субтифорцентисубстедант

Субтифортранссубстедант

Субтифоринценсубстедант

Субтифорцентесубстедант

Субтифорцентасубстедант

Субтиконсубстант

Субтиконцентосубстедант

Субтиконцентисубстедант

Субтиконтранссубстедант

Субтиконинценсубстедант

Субтиконцентесубстедант

Субтиконцентасубстедант

Субтиспецисубстант

Субтиспецицентосубстедант

Субтиспецицентисубстедант

Субтиспецитранссубстедант

Субтиспециинценсубстедант

Субтиспецицентесубстедант

Субтиспецицентасубстедант

Субтиспецосубстант

Субтиспецоцентосубстедант

Субтиспецоцентисубстедант

Субтиспецотранссубстедант

Субтиспецоинценсубстедант

Субтиспецоцентесубстедант

Субтиспецоцентасубстедант

Субтисубстант

Субтицентосубстант

Субтицентисубстант

Субтитранссубстант

Субтиинценсубстант

Субтицентесубстант

Субтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосуперстедант

Субтиспецацентисуперстедант

Субтиспецатранссуперстедант

Субтиспецаинценсуперстедант

Субтиспецацентесуперстедант

Субтиспецацентасуперстедант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецецентосуперстедант

Субтиспецецентисуперстедант

Субтиспецетранссуперстедант

Субтиспецеинценсуперстедант

Субтиспецецентесуперстедант

Субтиспецецентасуперстедант

Субтифорсуперстант

Субтифорцентосуперстедант

Субтифорцентисуперстедант

Субтифортранссуперстедант

Субтифоринценсуперстедант

Субтифорцентесуперстедант

Субтифорцентасуперстедант

Субтиконсуперстант

Субтиконцентосуперстедант

Субтиконцентисуперстедант

Субтиконтранссуперстедант

Субтиконинценсуперстедант

Субтиконцентесуперстедант

Субтиконцентасуперстедант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецицентосуперстедант

Субтиспецицентисуперстедант

Субтиспецитранссуперстедант

Субтиспециинценсуперстедант

Субтиспецицентесуперстедант

Субтиспецицентасуперстедант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецоцентосуперстедант

Субтиспецоцентисуперстедант

Субтиспецотранссуперстедант

Субтиспецоинценсуперстедант

Субтиспецоцентесуперстедант

Субтиспецоцентасуперстедант

Субтисуперстант

Субтицентосуперстант

Субтицентисуперстант

Субтитранссуперстант

Субтиинценсуперстант

Субтицентесуперстант

Субтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустетедант

Субтиспецацентисустетедант

Субтиспецатранссустетедант

Субтиспецаинценсустетедант

Субтиспецацентесустетедант

Субтиспецацентасустетедант

Субтиспецесустатант

Субтиспецецентосустетедант

Субтиспецецентисустетедант

Субтиспецетранссустетедант

Субтиспецеинценсустетедант

Субтиспецецентесустетедант

Субтиспецецентасустетедант

Субтифорсустатант

Субтифорцентосустетедант

Субтифорцентисустетедант

Субтифортранссустетедант

Субтифоринценсустетедант

Субтифорцентесустетедант

Субтифорцентасустетедант

Субтиконсустатант

Субтиконцентосустетедант

Субтиконцентисустетедант

Субтиконтранссустетедант

Субтиконинценсустетедант

Субтиконцентесустетедант

Субтиконцентасустетедант

Субтиспецисустатант

Субтиспецицентосустетедант

Субтиспецицентисустетедант

Субтиспецитранссустетедант

Субтиспециинценсустетедант

Субтиспецицентесустетедант

Субтиспецицентасустетедант

Субтиспецосустатант

Субтиспецоцентосустетедант

Субтиспецоцентисустетедант

Субтиспецотранссустетедант

Субтиспецоинценсустетедант

Субтиспецоцентесустетедант

Субтиспецоцентасустетедант

Субтисустатант

Субтицентосустатант

Субтицентисустатант

Субтитранссустатант

Субтиинценсустатант

Субтицентесустатант

Субтицентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентосустатедант

Субтиспецацентисустатедант

Субтиспецатранссустатедант

Субтиспецаинценсустатедант

Субтиспецацентесустатедант

Субтиспецацентасустатедант

Субтиспецесустатат

Субтиспецецентосустатедант

Субтиспецецентисустатедант

Субтиспецетранссустатедант

Субтиспецеинценсустатедант

Субтиспецецентесустатедант

Субтиспецецентасустатедант

Субтифорсустатат

Субтифорцентосустатедант

Субтифорцентисустатедант

Субтифортранссустатедант

Субтифоринценсустатедант

Субтифорцентесустатедант

Субтифорцентасустатедант

Субтиконсустатат

Субтиконцентосустатедант

Субтиконцентисустатедант

Субтиконтранссустатедант

Субтиконинценсустатедант

Субтиконцентесустатедант

Субтиконцентасустатедант

Субтиспецисустатат

Субтиспецицентосустатедант

Субтиспецицентисустатедант

Субтиспецитранссустатедант

Субтиспециинценсустатедант

Субтиспецицентесустатедант

Субтиспецицентасустатедант

Субтиспецосустатат

Субтиспецоцентосустатедант

Субтиспецоцентисустатедант

Субтиспецотранссустатедант

Субтиспецоинценсустатедант

Субтиспецоцентесустатедант

Субтиспецоцентасустатедант

Субтисустатат

Субтицентосустатат

Субтицентисустатат

Субтитранссустатат

Субтиинценсустатат

Субтицентесустатат

Субтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-дукоалностни рационални дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтицентат

Субтицентасустотедант

Субтицентасуститедант

Субтицентасубстедант

Субтицентасуперстедант

Субтицентасустетедант

Субтицентасустатедант

Субтицентит

Субтицентесустотедант

Субтицентесуститедант

Субтицентесубстедант

Субтицентесуперстедант

Субтицентесустетедант

Субтицентесустатедант

Субтиинцентит

Субтиинценсустотедант

Субтиинценсуститедант

Субтиинценсубстедант

Субтиинценсуперстедант

Субтиинценсустетедант

Субтиинценсустатедант

Субтитрансцентит

Субтитранссустотедант

Субтитранссуститедант

Субтитранссубстедант

Субтитранссуперстедант

Субтитранссустетедант

Субтитранссустатедант

Субтицентитит

Субтицентисустотедант

Субтицентисуститедант

Субтицентисубстедант

Субтицентисуперстедант

Субтицентисустетедант

Субтицентисустатедант

Субтицентотеид

Субтицентосустотедант

Субтицентосуститедант

Субтицентосубстедант

Субтицентосуперстедант

Субтицентосустетедант

Субтицентосустатедант

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

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

106

1032

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтиспецоцентасустотедант

Субтиспецоцентасуститедант

Субтиспецоцентасубстедант

Субтиспецоцентасуперстедант

Субтиспецоцентасустетедант

Субтиспецоцентасустатедант

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотедант

Субтиспецоцентесуститедант

Субтиспецоцентесубстедант

Субтиспецоцентесуперстедант

Субтиспецоцентесустетедант

Субтиспецоцентесустатедант

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотедант

Субтиспецоинценсуститедант

Субтиспецоинценсубстедант

Субтиспецоинценсуперстедант

Субтиспецоинценсустетедант

Субтиспецоинценсустатедант

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотедант

Субтиспецотранссуститедант

Субтиспецотранссубстедант

Субтиспецотранссуперстедант

Субтиспецотранссустетедант

Субтиспецотранссустатедант

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотедант

Субтиспецоцентисуститедант

Субтиспецоцентисубстедант

Субтиспецоцентисуперстедант

Субтиспецоцентисустетедант

Субтиспецоцентисустатедант

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотедант

Субтиспецоцентосуститедант

Субтиспецоцентосубстедант

Субтиспецоцентосуперстедант

Субтиспецоцентосустетедант

Субтиспецоцентосустатедант

Субтиспецот
еид

Субтиспецосустотеид

Субтиспецосустатит

Субтиспецосубстант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецосустатант

Субтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни дукоалностни рационални
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-PESML-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтиспецицентасустотедант

Субтиспецицентасуститедант

Субтиспецицентасубстедант

Субтиспецицентасуперстедант

Субтиспецицентасустетедант

Субтиспецицентасустатедант

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотедант

Субтиспецицентесуститедант

Субтиспецицентесубстедант

Субтиспецицентесуперстедант

Субтиспецицентесустетедант

Субтиспецицентесустатедант

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотедант

Субтиспециинценсуститедант

Субтиспециинценсубстедант

Субтиспециинценсуперстедант

Субтиспециинценсустетедант

Субтиспециинценсустатедант

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотедант

Субтиспецотранссуститедант

Субтиспецитранссубстедант

Субтиспецитранссуперстедант

Субтиспецитранссустетедант

Субтиспецитранссустатедант

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотедант

Субтиспецицентисуститедант

Субтиспецицентисубстедант

Субтиспецицентисуперстедант

Субтиспецицентисустетедант

Субтиспецицентисустатедант

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотедант

Субтиспецицентосуститедант

Субтиспецицентосубстедант

Субтиспецицентосуперстедант

Субтиспецицентосустетедант

Субтиспецицентосустатедант

Субтиспецит

Субтиспецисустотеид

Субтиспецисустатит

Субтиспецисубстант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецисустатант

Субтиспецисустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтиконцентасустотедант

Субтиконцентасуститедант

Субтиконцентасубстедант

Субтиконцентасуперстедант

Субтиконцентасустетедант

Субтиконцентасустатедант

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотедант

Субтиконцентесуститедант

Субтиконцентесубстедант

Субтиконцентесуперстедант

Субтиконцентесустетедант

Субтиконцентесустатедант

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотедант

Субтиконинценсуститедант

Субтиконинценсубстедант

Субтиконинценсуперстедант

Субтиконинценсустетедант

Субтиконинценсустатедант

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотедант

Субтиконтранссуститедант

Субтиконтранссубстедант

Субтиконтранссуперстедант

Субтиконтранссустетедант

Субтиконтранссустатедант

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотедант

Субтиконцентисуститедант

Субтиконцентисубстедант

Субтиконцентисуперстедант

Субтиконцентисустетедант

Субтиконцентисустатедант

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотедант

Субтиконцентосуститедант

Субтиконцентосубстедант

Субтиконцентосуперстедант

Субтиконцентосустетедант

Субтиконцентосустатедант

Субтиконтив

Субтиконсустотеид

Субтиконсустатит

Субтиконсубстант

Субтиконсуперстант

Субтиконсустатант

Субтиконсустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтифорцентасустотедант

Субтифорцентасуститедант

Субтифорцентасубстедант

Субтифорцентасуперстедант

Субтифорцентасустетедант

Субтифорцентасустатедант

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотедант

Субтифорцентесуститедант

Субтифорцентесубстедант

Субтифорцентесуперстедант

Субтифорцентесустетедант

Субтифорцентесустатедант

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотедант

Субтифоринценсуститедант

Субтифоринценсубстедант

Субтифоринценсуперстедант

Субтифоринценсустетедант

Субтифоринценсустатедант

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотедант

Субтифортранссуститедант

Субтифортранссубстедант

Субтифортранссуперстедант

Субтифортранссустетедант

Субтифортранссустатедант

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотедант

Субтифорцентисуститедант

Субтифорцентисубстедант

Субтифорцентисуперстедант

Субтифорцентисустетедант

Субтифорцентисустатедант

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотедант

Субтифорцентосуститедант

Субтифорцентосубстедант

Субтифорцентосуперстедант

Субтифорцентосустетедант

Субтифорцентосустатедант

Субти
фортив

Субтифорсустотеид

Субтифорсустатит

Субтифорсубстант

Субтифорсуперстант

Субтифорсустатант

Субтифорсустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтиспецецентасустотедант

Субтиспецецентасуститедант

Субтиспецецентасубстедант

Субтиспецецентасуперстедант

Субтиспецецентасустетедант

Субтиспецецентасустатедант

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотедант

Субтиспецецентесуститедант

Субтиспецецентесубстедант

Субтиспецецентесуперстедант

Субтиспецецентесустетедант

Субтиспецецентесустатедант

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотедант

Субтиспецеинценсуститедант

Субтиспецеинценсубстедант

Субтиспецеинценсуперстедант

Субтиспецеинценсустетедант

Субтиспецеинценсустатедант

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотедант

Субтиспецетранссуститедант

Субтиспецетранссубстедант

Субтиспецетранссуперстедант

Субтиспецетранссустетедант

Субтиспецетранссустатедант

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотедант

Субтиспецецентисуститедант

Субтиспецецентисубстедант

Субтиспецецентисуперстедант

Субтиспецецентисустетедант

Субтиспецецентисустатедант

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотедант

Субтиспецецентосуститедант

Субтиспецецентосубстедант

Субтиспецецентосуперстедант

Субтиспецецентосустетедант

Субтиспецецентосустатедант

Субтиспецитант

Субтиспецесустотеид

Субтиспецесустатит

Субтиспецесубстант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецесустатант

Субтиспецесустатат

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

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтиспецацентасустотедант

Субтиспецацентасуститедант

Субтиспецацентасубстедант

Субтиспецацентасуперстедант

Субтиспецацентасустетедант

Субтиспецацентасустатедант

Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотедант

Субтиспецацентесуститедант

Субтиспецацентесубстедант

Субтиспецацентесуперстедант

Субтиспецацентесустетедант

Субтиспецацентесустатедант

Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотедант

Субтиспецаинценсуститедант

Субтиспецаинценсубстедант

Субтиспецаинценсуперстедант

Субтиспецаинценсустетедант

Субтиспецаинценсустатедант

Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотедант

Субтиспецатранссуститедант

Субтиспецатранссубстедант

Субтиспецатранссуперстедант

Субтиспецатранссустетедант

Субтиспецатранссустатедант

Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотедант

Субтиспецацентисуститедант

Субтиспецацентисубстедант

Субтиспецацентисуперстедант

Субтиспецацентисустетедант

Субтиспецацентисустатедант

Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотедант

Субтиспецацентосуститедант

Субтиспецацентосубстедант

Субтиспецацентосуперстедант

Субтиспецацентосустетедант

Субтиспецацентосустатедант

Субтиспецитат

Субтиспецасустотеид

Субтиспецасустатит

Субтиспецасубстант

Субтиспецасуперстант

Субтиспецасустатант

Субтиспецасустатат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VQ-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обсихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

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

A

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

DT-VNQMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецасустодендат

Обсиспецасустидендат

Обсиспецасубсдендат

Обсиспецасуперсдендат

Обсиспецасустедендат

Обсиспецасустадендат

Обсиспецидант

Обсиспецесустодендат

Обсиспецесустидендат

Обсиспецесубсдендат

Обсиспецесуперсдендат

Обсиспецесустедендат

Обсиспецесустадендат

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодендат

Обсиспедисустидендат

Обсиспедисубсдендат

Обсиспедисуперсдендат

Обсиспедисустедендат

Обсиспедисустадендат

Обсиспецидент

Обсиспедесустодендат

Обсиспедесустидендат

Обсиспедесубсдендат

Обсиспедесуперсдендат

Обсиспедесустедендат

Обсиспедесустадендат

Обсиспецидит

Обсиспецисустодендат

Обсиспецисустидендат

Обсиспецисубсдендат

Обсиспецисуперсдендат

Обсиспецисустедендат

Обсиспецисустадендат

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодендат

Обсиспецосустидендат

Обсиспецосубсдендат

Обсиспецосуперсдендат

Обсиспецосустедендат

Обсиспецосустадендат

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустодендат

Обсиспецацентосустидендат

Обсиспецацентосубсдендат

Обсиспецацентосуперсдендат

Обсиспецацентосустедендат

Обсиспецацентосустадендат

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодендат

Обсиспецецентосустидендат

Обсиспецецентосубсдендат

Обсиспецецентосуперсдендат

Обсиспецецентосустедендат

Обсиспецецентосустадендат

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодендат

Обсиспедицентосустидендат

Обсиспедицентосубсдендат

Обсиспедицентосуперсдендат

Обсиспедицентосустедендат

Обсиспедицентосустадендат

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодендат

Обсиспедецентосустидендат

Обсиспедецентосубсдендат

Обсиспедецентосуперсдендат

Обсиспедецентосустедендат

Обсиспедецентосустадендат

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодендат

Обсиспецицентосустидендат

Обсиспецицентосубсдендат

Обсиспецицентосуперсдендат

Обсиспецицентосустедендат

Обсиспецицентосустадендат

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодендат

Обсиспецоцентосустидендат

Обсиспецоцентосубсдендат

Обсиспецоцентосуперсдендат

Обсиспецоцентосустедендат

Обсиспецоцентосустадендат

Обсицентосустодеид

Обсицентосустадит

Обсицентосубсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентосустадант

Обсицентосустадат

Обсиценто-

деид

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентисустодендат

Обсиспецацентисустидендат

Обсиспецацентисубсдендат

Обсиспецацентисуперсдендат

Обсиспецацентисустедендат

Обсиспецацентисустадендат

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодендат

Обсиспецецентисустидендат

Обсиспецецентисубсдендат

Обсиспецецентисуперсдендат

Обсиспецецентисустедендат

Обсиспецецентисустадендат

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодендат

Обсиспедицентисустидендат

Обсиспедицентисубсдендат

Обсиспедицентисуперсдендат

Обсиспедицентисустедендат

Обсиспедицентисустадендат

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодендат

Обсиспедецентисустидендат

Обсиспедецентисубсдендат

Обсиспедецентисуперсдендат

Обсиспедецентисустедендат

Обсиспедецентисустадендат

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодендат

Обсиспецицентисустидендат

Обсиспецицентисубсдендат

Обсиспецицентисуперсдендат

Обсиспецицентисустедендат

Обсиспецицентисустадендат

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодендат

Обсиспецоцентисустидендат

Обсиспецоцентисубсдендат

Обсиспецоцентисуперсдендат

Обсиспецоцентисустедендат

Обсиспецоцентисустадендат

Обсицентидент

Обсицентисустодеид

Обсицентисустадит

Обсицентисубсдант

Обсицентисуперсдант

Обсицентисустадант

Обсицентисустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецатранссустодендат

Обсиспецатранссустидендат

Обсиспецатранссубсдендат

Обсиспецатранссуперсдендат

Обсиспецатранссустедендат

Обсиспецатранссустадендат

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодендат

Обсиспецетранссустидендат

Обсиспецетранссубсдендат

Обсиспецетранссуперсдендат

Обсиспецетранссустедендат

Обсиспецетранссустадендат

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодендат

Обсиспедитранссустидендат

Обсиспедитранссубсдендат

Обсиспедитранссуперсдендат

Обсиспедитранссустедендат

Обсиспедитранссустадендат

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодендат

Обсиспедетранссустидендат

Обсиспедетранссубсдендат

Обсиспедетранссуперсдендат

Обсиспедетранссустедендат

Обсиспедетранссустадендат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодендат

Обсиспецитранссустидендат

Обсиспецитранссубсдендат

Обсиспецитранссуперсдендат

Обсиспецитранссустедендат

Обсиспецитранссустадендат

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодендат

Обсиспецотранссустидендат

Обсиспецотранссубсдендат

Обсиспецотранссуперсдендат

Обсиспецотранссустедендат

Обсиспецотранссустадендат

Обситрансцендент

Обситранссустодеид

Обситранссустадит

Обситранссубсдант

Обситранссуперсдант

Обситранссустадант

Обситранссустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаинценсустодендат

Обсиспецаинценсустидендат

Обсиспецаинценсубсдендат

Обсиспецаинценсуперсдендат

Обсиспецаинценсустедендат

Обсиспецаинценсустадендат

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодендат

Обсиспецеинценсустидендат

Обсиспецеинценсубсдендат

Обсиспецеинценсуперсдендат

Обсиспецеинценсустедендат

Обсиспецеинценсустадендат

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодендат

Обсиспедиинценсустидендат

Обсиспедиинценсубсдендат

Обсиспедиинценсуперсдендат

Обсиспедиинценсустедендат

Обсиспедиинценсустадендат

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодендат

Обсиспедеинценсустидендат

Обсиспедеинценсубсдендат

Обсиспедеинценсуперсдендат

Обсиспедеинценсустедендат

Обсиспедеинценсустадендат

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодендат

Обсиспециинценсустидендат

Обсиспециинценсубсдендат

Обсиспециинценсуперсдендат

Обсиспециинценсустедендат

Обсиспециинценсустадендат

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодендат

Обсиспецоинценсустидендат

Обсиспецоинценсубсдендат

Обсиспецоинценсуперсдендат

Обсиспецоинценсустедендат

Обсиспецоинценсустадендат

Обсиинцендент

Обсиинценсустодеид

Обсиинценсустадит

Обсиинценсубсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсиинценсустадант

Обсиинценсустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентесустодендат

Обсиспецацентесустидендат

Обсиспецацентесубсдендат

Обсиспецацентесуперсдендат

Обсиспецацентесустедендат

Обсиспецацентесустадендат

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодендат

Обсиспецецентесустидендат

Обсиспецецентесубсдендат

Обсиспецецентесуперсдендат

Обсиспецецентесустедендат

Обсиспецецентесустадендат

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодендат

Обсиспедицентесустидендат

Обсиспедицентесубсдендат

Обсиспедицентесуперсдендат

Обсиспедицентесустедендат

Обсиспедицентесустадендат

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодендат

Обсиспедецентесустидендат

Обсиспедецентесубсдендат

Обсиспедецентесуперсдендат

Обсиспедецентесустедендат

Обсиспедецентесустадендат

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодендат

Обсиспецицентесустидендат

Обсиспецицентесубсдендат

Обсиспецицентесуперсдендат

Обсиспецицентесустедендат

Обсиспецицентесустадендат

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодендат

Обсиспецоцентесустидендат

Обсиспецоцентесубсдендат

Обсиспецоцентесуперсдендат

Обсиспецоцентесустедендат

Обсиспецоцентесустадендат

Обсицендент

Обсицентесустодеид

Обсицентесустадит

Обсицентесубсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентесустадант

Обсицентесустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустодендат

Обсиспецацентасустидендат

Обсиспецацентасубсдендат

Обсиспецацентасуперсдендат

Обсиспецацентасустедендат

Обсиспецацентасустадендат

Обсиспецецендат

Обсиспецецентасустодендат

Обсиспецецентасустидендат

Обсиспецецентасубсдендат

Обсиспецецентасуперсдендат

Обсиспецецентасустедендат

Обсиспецецентасустадендат

Обсиспедицендат

Обсиспедицентасустодендат

Обсиспедицентасустидендат

Обсиспедицентасубсдендат

Обсиспедицентасуперсдендат

Обсиспедицентасустедендат

Обсиспедицентасустадендат

Обсиспедецендат

Обсиспедецентасустодендат

Обсиспедецентасустидендат

Обсиспедецентасубсдендат

Обсиспедецентасуперсдендат

Обсиспедецентасустедендат

Обсиспедецентасустадендат

Обсиспецицендат

Обсиспецицентасустодендат

Обсиспецицентасустидендат

Обсиспецицентасубсдендат

Обсиспецицентасуперсдендат

Обсиспецицентасустедендат

Обсиспецицентасустадендат

Обсиспецоцендат

Обсиспецоцентасустодендат

Обсиспецоцентасустидендат

Обсиспецоцентасубсдендат

Обсиспецоцентасуперсдендат

Обсиспецоцентасустедендат

Обсиспецоцентасустадендат

Обсицендат

Обсицентасустодеид

Обсицентасустадит

Обсицентасубсдант

Обсицентасуперсдант

Обсицентасустадант

Обсицентасустадат

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

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

B

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

A

DT-VNQMK-BC/A-6
DT-VNQMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентодендат

Обсиспецацентидендат

Обсиспецатрансдендат

Обсиспецаинцендендат

Обсиспецацентедендат

Обсиспецацентадендат

Обсиспецидант

Обсиспецецентодендат

Обсиспецецентидендат

Обсиспецетрансдендат

Обсиспецеинцендендат

Обсиспецецентедендат

Обсиспецецентадендат

Обсиспецидинт

Обсиспедицентодендат

Обсиспедицентидендат

Обсиспедитрансдендат

Обсиспедиинцендендат

Обсиспедицентедендат

Обсиспедицентадендат

Обсиспецидент

Обсиспедецентодендат

Обсиспедецентидендат

Обсиспедетрансдендат

Обсиспедеинцендендат

Обсиспедецентедендат

Обсиспедецентадендат

Обсиспецидит

Обсиспецицентодендат

Обсиспецицентидендат

Обсиспецитрансдендат

Обсиспециинцендендат

Обсиспецицентедендат

Обсиспецицентадендат

Обсиспецоцентидендат

Обсиспецотрансдендат

Обсиспецоинцендендат

Обсиспецоцентедендат

Обсиспецоцентадендат

Обсицентидент

Обситрансцендент

Обсиинцендент

Обсицендент

Обсицендат

Обсиспецодеид

VQХипертиподеид

Обсицентодеид

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустодендат

Обсиспецацентисустодендат

Обсиспецатранссустодендат

Обсиспецаинценсустодендат

Обсиспецацентесустодендат

Обсиспецацентасустодендат

Обсиспецесустодеид

Обсиспецецентосустодендат

Обсиспецецентисустодендат

Обсиспецетранссустодендат

Обсиспецеинценсустодендат

Обсиспецецентесустодендат

Обсиспецецентасустодендат

Обсиспедисустодеид

Обсиспедицентосустодендат

Обсиспедицентисустодендат

Обсиспедитранссустодендат

Обсиспедиинценсустодендат

Обсиспедицентесустодендат

Обсиспедицентасустодендат

Обсиспедесустодеид

Обсиспедецентосустодендат

Обсиспедецентисустодендат

Обсиспедетранссустодендат

Обсиспедеинценсустодендат

Обсиспедецентесустодендат

Обсиспедецентасустодендат

Обсиспецисустодеид

Обсиспецицентосустодендат

Обсиспецицентисустодендат

Обсиспецитранссустодендат

Обсиспециинценсустодендат

Обсиспецицентесустодендат

Обсиспецицентасустодендат

Обсиспецосустодеид

Обсиспецоцентосустодендат

Обсиспецоцентисустодендат

Обсиспецотранссустодендат

Обсиспецоинценсустодендат

Обсиспецоцентесустодендат

Обсиспецоцентасустодендат

Обсисустодеид

Обсицентосустодеид

Обсицентисустодеид

Обситранссустодеид

Обсиинценсустодеид

Обсицентесустодеид

Обсицентасустодеид

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустидендат

Обсиспецацентисустидендат

Обсиспецатранссустидендат

Обсиспецаинценсустидендат

Обсиспецацентесустидендат

Обсиспецацентасустидендат

Обсиспецесустадит

Обсиспецецентосустидендат

Обсиспецецентисустидендат

Обсиспецетранссустидендат

Обсиспецеинценсустидендат

Обсиспецецентесустидендат

Обсиспецецентасустидендат

Обсиспедисустадит

Обсиспедицентосустидендат

Обсиспедицентисустидендат

Обсиспедитранссустидендат

Обсиспедиинценсустидендат

Обсиспедицентесустидендат

Обсиспедицентасустидендат

Обсиспедесустадит

Обсиспедецентосустидендат

Обсиспедецентисустидендат

Обсиспедетранссустидендат

Обсиспедеинценсустидендат

Обсиспедецентесустидендат

Обсиспедецентасустидендат

Обсиспецисустадит

Обсиспецицентосустидендат

Обсиспецицентисустидендат

Обсиспецитранссустидендат

Обсиспециинценсустидендат

Обсиспецицентесустидендат

Обсиспецицентасустидендат

Обсиспецосустадит

Обсиспецоцентосустидендат

Обсиспецоцентисустидендат

Обсиспецотранссустидендат

Обсиспецоинценсустидендат

Обсиспецоцентесустидендат

Обсиспецоцентасустидендат

Обсисустадит

Обсицентосустадит

Обсицентисустадит

Обситранссустадит

Обсиинценсустадит

Обсицентесустадит

Обсицентасустадит

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаценто
субсдендат

Обсиспецацентисубсдендат

Обсиспецатранссубсдендат

Обсиспецаинценсубсдендат

Обсиспецацентесубсдендат

Обсиспецацентасубсдендат

Обсиспецесубсдант

Обсиспецецентосубсдендат

Обсиспецецентисубсдендат

Обсиспецетранссубсдендат

Обсиспецеинценсубсдендат

Обсиспецецентесубсдендат

Обсиспецецентасубсдендат

Обсиспедисубсдант

Обсиспедицентосубсдендат

Обсиспедицентисубсдендат

Обсиспедитранссубсдендат

Обсиспедиинценсубсдендат

Обсиспедицентесубсдендат

Обсиспедицентасубсдендат

Обсиспедесубсдант

Обсиспедецентосубсдендат

Обсиспедецентисубсдендат

Обсиспедетранссубсдендат

Обсиспедеинценсубсдендат

Обсиспедецентесубсдендат

Обсиспедецентасубсдендат

Обсиспецисубсдант

Обсиспецицентосубсдендат

Обсиспецицентисубсдендат

Обсиспецитранссубсдендат

Обсиспециинценсубсдендат

Обсиспецицентесубсдендат

Обсиспецицентасубсдендат

Обсиспецосубсдант

Обсиспецоцентосубсдендат

Обсиспецоцентисубсдендат

Обсиспецотранссубсдендат

Обсиспецоинценсубсдендат

Обсиспецоцентесубсдендат

Обсиспецоцентасубсдендат

Обсисубсдант

Обсицентосубсдант

Обсицентисубсдант

Обситранссубсдант

Обсиинценсубсдант

Обсицентесубсдант

Обсицентасубсдант

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецаценто
суперсдендат

Обсиспецацентисуперсдендат

Обсиспецатранссуперсдендат

Обсиспецаинценсуперсдендат

Обсиспецацентесуперсдендат

Обсиспецацентасуперсдендат

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецецентосуперсдендат

Обсиспецецентисуперсдендат

Обсиспецетранссуперсдендат

Обсиспецеинценсуперсдендат

Обсиспецецентесуперсдендат

Обсиспецецентасуперсдендат

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедицентосуперсдендат

Обсиспедицентисуперсдендат

Обсиспедитранссуперсдендат

Обсиспедиинценсуперсдендат

Обсиспедицентесуперсдендат

Обсиспедицентасуперсдендат

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедецентосуперсдендат

Обсиспедецентисуперсдендат

Обсиспедетранссуперсдендат

Обсиспедеинценсуперсдендат

Обсиспедецентесуперсдендат

Обсиспедецентасуперсдендат

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецицентосуперсдендат

Обсиспецицентисуперсдендат

Обсиспецитранссуперсдендат

Обсиспециинценсуперсдендат

Обсиспецицентесуперсдендат

Обсиспецицентасуперсдендат

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецоцентосуперсдендат

Обсиспецоцентисуперсдендат

Обсиспецотранссуперсдендат

Обсиспецоинценсуперсдендат

Обсиспецоцентесуперсдендат

Обсиспецоцентасуперсдендат

Обсисуперсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентисуперсдант

Обситранссуперсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентасуперсдант

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустедендат

Обсиспецацентисустедендат

Обсиспецатранссустедендат

Обсиспецаинценсустедендат

Обсиспецацентесустедендат

Обсиспецацентасустедендат

Обсиспецесустадант

Обсиспецецентосустедендат

Обсиспецецентисустедендат

Обсиспецетранссустедендат

Обсиспецеинценсустедендат

Обсиспецецентесустедендат

Обсиспецецентасустедендат

Обсиспедисустадант

Обсиспедицентосустедендат

Обсиспедицентисустедендат

Обсиспедитранссустедендат

Обсиспедиинценсустедендат

Обсиспедицентесустедендат

Обсиспедицентасустедендат

Обсиспедесустадант

Обсиспедецентосустедендат

Обсиспедецентисустедендат

Обсиспедетранссустедендат

Обсиспедеинценсустедендат

Обсиспедецентесустедендат

Обсиспедецентасустедендат

Обсиспецисустадант

Обсиспецицентосустедендат

Обсиспецицентисустедендат

Обсиспецитранссустедендат

Обсиспециинценсустедендат

Обсиспецицентесустедендат

Обсиспецицентасустедендат

Обсиспецосустадант

Обсиспецоцентосустедендат

Обсиспецоцентисустедендат

Обсиспецотранссустедендат

Обсиспецоинценсустедендат

Обсиспецоцентесустедендат

Обсиспецоцентасустедендат

Обсисустадант

Обсицентосустадант

Обсицентисустадант

Обситранссустадант

Обсиинценсустадант

Обсицентесустадант

Обсицентасустадант

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустадендат

Обсиспецацентисустадендат

Обсиспецатранссустадендат

Обсиспецаинценсустадендат

Обсиспецацентесустадендат

Обсиспецацентасустадендат

Обсиспецесустадат

Обсиспецецентосустадендат

Обсиспецецентисустадендат

Обсиспецетранссустадендат

Обсиспецеинценсустадендат

Обсиспецецентесустадендат

Обсиспецецентасустадендат

Обсиспедисустадат

Обсиспедицентосустадендат

Обсиспедицентисустадендат

Обсиспедитранссустадендат

Обсиспедиинценсустадендат

Обсиспедицентесустадендат

Обсиспедицентасустадендат

Обсиспедесустадат

Обсиспедецентосустадендат

Обсиспедецентисустадендат

Обсиспедетранссустадендат

Обсиспедеинценсустадендат

Обсиспедецентесустадендат

Обсиспедецентасустадендат

Обсиспецисустадат

Обсиспецицентосустадендат

Обсиспецицентисустадендат

Обсиспецитранссустадендат

Обсиспециинценсустадендат

Обсиспецицентесустадендат

Обсиспецицентасустадендат

Обсиспецосустадат

Обсиспецоцентосустадендат

Обсиспецоцентисустадендат

Обсиспецотранссустадендат

Обсиспецоинценсустадендат

Обсиспецоцентесустадендат

Обсиспецоцентасустадендат

Обсисустадат

Обсицентосустадат

Обсицентисустадат

Обситранссустадат

Обсиинценсустадат

Обсицентесустадат

Обсицентасустадат

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

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсицендат

Обсицентасустодендат

Обсицентасустидендат

Обсицентасубсдендат

Обсицентасуперсдендат

Обсицентасустедендат

Обсицентасустадендат

Обсицендент

Обсицентесустодендат

Обсицентесустидендат

Обсицентесубсдендат

Обсицентесуперсдендат

Обсицентесустедендат

Обсицентесустадендат

Обсиинцендент

Обсиинценсустодендат

Обсиинценсустидендат

Обсиинценсубсдендат

Обсиинценсуперсдендат

Обсиинценсустедендат

Обсиинценсустадендат

Обситрансцендент

Обситранссустодендат

Обситранссустидендат

Обситранссубсдендат

Обситранссуперсдендат

Обситранссустедендат

Обситранссустадендат

Обсицентидент

Обсицентисустодендат

Обсицентисустидендат

Обсицентисубсдендат

Обсицентисуперсдендат

Обсицентисустедендат

Обсицентисустадендат

Обсицентодеид

Обсицентосустодендат

Обсицентосустидендат

Обсицентосубсдендат

Обсицентосуперсдендат

Обсицентосустедендат

Обсицентосустадендат

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецоцентасустодендат

Обсиспецоцентасустидендат

Обсиспецоцентасубсдендат

Обсиспецоцентасуперсдендат

Обсиспецоцентасустедендат

Обсиспецоцентасустадендат

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодендат

Обсиспецоцентесустидендат

Обсиспецоцентесубсдендат

Обсиспецоцентесуперсдендат

Обсиспецоцентесустедендат

Обсиспецоцентесустадендат

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодендат

Обсиспецоинценсустидендат

Обсиспецоинценсубсдендат

Обсиспецоинценсуперсдендат

Обсиспецоинценсустедендат

Обсиспецоинценсустадендат

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодендат

Обсиспецотранссустидендат

Обсиспецотранссубсдендат

Обсиспецотранссуперсдендат

Обсиспецотранссустедендат

Обсиспецотранссустадендат

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодендат

Обсиспецоцентисустидендат

Обсиспецоцентисубсдендат

Обсиспецоцентисуперсдендат

Обсиспецоцентисустедендат

Обсиспецоцентисустадендат

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодендат

Обсиспецоцентосустидендат

Обсиспецоцентосубсдендат

Обсиспецоцентосуперсдендат

Обсиспецоцентосустедендат

Обсиспецоцентосустадендат

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодеид

Обсиспецосустадит

Обсиспецосубсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецосустадант

Обсиспецосустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецицентасустодендат

Обсиспецицентасустидендат

Обсиспецицентасубсдендат

Обсиспецицентасуперсдендат

Обсиспецицентасустедендат

Обсиспецицентасустадендат

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодендат

Обсиспецицентесустидендат

Обсиспецоцентесубсдендат

Обсиспецицентесуперсдендат

Обсиспецицентесустедендат

Обсиспецицентесустадендат

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодендат

Обсиспециинценсустидендат

Обсиспециинценсубсдендат

Обсиспециинценсуперсдендат

Обсиспециинценсустедендат

Обсиспециинценсустадендат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодендат

Обсиспецитранссустидендат

Обсиспецитранссубсдендат

Обсиспецитранссуперсдендат

Обсиспецитранссустедендат

Обсиспецитранссустадендат

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодендат

Обсиспецицентисустидендат

Обсиспецицентисубсдендат

Обсиспецицентисуперсдендат

Обсиспецицентисустедендат

Обсиспецицентисустадендат

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодендат

Обсиспецицентосустидендат

Обсиспецицентосубсдендат

Обсиспецицентосуперсдендат

Обсиспецицентосустедендат

Обсиспецицентосустадендат

Обсиспецидит

Обсиспецисустодеид

Обсиспецисустадит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецисустадант

Обсиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMKAB/C-3) (Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспедецентасустодендат

Обсиспедецентасустидендат

Обсиспедецентасубсдендат

Обсиспедецентасуперсдендат

Обсиспедецентасустедендат

Обсиспедецентасустадендат

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодендат

Обсиспедецентесустидендат

Обсиспедецентесубсдендат

Обсиспедецентесуперсдендат

Обсиспедецентесустедендат

Обсиспедецентесустадендат

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодендат

Обсиспедеинценсустидендат

Обсиспедеинценсубсдендат

Обсиспедеинценсуперсдендат

Обсиспедеинценсустедендат

Обсиспедеинценсустадендат

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодендат

Обсиспедетранссустидендат

Обсиспедетранссубсдендат

Обсиспедетранссуперсдендат

Обсиспедетранссустедендат

Обсиспедетранссустадендат

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодендат

Обсиспедецентисустидендат

Обсиспедецентисубсдендат

Обсиспедецентисуперсдендат

Обсиспедецентисустедендат

Обсиспедецентисустадендат

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодендат

Обсиспедецентосустидендат

Обсиспедецентосубсдендат

Обсиспедецентосуперсдендат

Обсиспедецентосустедендат

Обсиспедецентосустадендат

Обсиспецидент

Обсиспедесустодеид

Обсиспедесустадит

Обсиспедесубсдант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедесустадант

Обсиспедесустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспедицентасустодендат

Обсиспедицентасустидендат

Обсиспедицентасубсдендат

Обсиспедицентасуперсдендат

Обсиспедицентасустедендат

Обсиспедицентасустадендат

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодендат

Обсиспедицентесустидендат

Обсиспедицентесубсдендат

Обсиспедицентесуперсдендат

Обсиспедицентесустедендат

Обсиспедицентесустадендат

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодендат

Обсиспедиинценсустидендат

Обсиспедиинценсубсдендат

Обсиспедиинценсуперсдендат

Обсиспедиинценсустедендат

Обсиспедиинценсустадендат

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодендат

Обсиспедитранссустидендат

Обсиспедитранссубсдендат

Обсиспедитранссуперсдендат

Обсиспедитранссустедендат

Обсиспедитранссустадендат

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодендат

Обсиспедицентисустидендат

Обсиспедицентисубсдендат

Обсиспедицентисуперсдендат

Обсиспедицентисустедендат

Обсиспедицентисустадендат

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодендат

Обсиспедицентосустидендат

Обсиспедицентосубсдендат

Обсиспедицентосуперсдендат

Обсиспедицентосустедендат

Обсиспедицентосустадендат

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодеид

Обсиспедисустадит

Обсиспедисубсдант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедисустадант

Обсиспедисустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецецентасустодендат

Обсиспецецентасустидендат

Обсиспецецентасубсдендат

Обсиспецецентасуперсдендат

Обсиспецецентасустедендат

Обсиспецецентасустадендат

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодендат

Обсиспецецентесустидендат

Обсиспецецентесубсдендат

Обсиспецецентесуперсдендат

Обсиспецецентесустедендат

Обсиспецецентесустадендат

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодендат

Обсиспецеинценсустидендат

Обсиспецеинценсубсдендат

Обсиспецеинценсуперсдендат

Обсиспецеинценсустедендат

Обсиспецеинценсустадендат

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодендат

Обсиспецетранссустидендат

Обсиспецетранссубсдендат

Обсиспецетранссуперсдендат

Обсиспецетранссустедендат

Обсиспецетранссустадендат

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодендат

Обсиспецецентисустидендат

Обсиспецецентисубсдендат

Обсиспецецентисуперсдендат

Обсиспецецентисустедендат

Обсиспецецентисустадендат

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодендат

Обсиспецецентосустидендат

Обсиспецецентосубсдендат

Обсиспецецентосуперсдендат

Обсиспецецентосустедендат

Обсиспецецентосустадендат

Обсиспецидант

Обсиспецесустодеид

Обсиспецесустадит

Обсиспецесубсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецесустадант

Обсиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-VNQMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

139

1065

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустодендат

Обсиспецацентасустидендат

Обсиспецацентасубсдендат

Обсиспецацентасуперсдендат

Обсиспецацентасустедендат

Обсиспецацентасустадендат

Обсиспецацендент

Обсиспецацентесустодендат

Обсиспецацентесустидендат

Обсиспецацентесубсдендат

Обсиспецацентесуперсдендат

Обсиспецацентесустедендат

Обсиспецацентесустадендат

Обсиспецаинцендент

Обсиспецаинценсустодендат

Обсиспецаинценсустидендат

Обсиспецаинценсубсдендат

Обсиспецаинценсуперсдендат

Обсиспецаинценсустедендат

Обсиспецаинценсустадендат

Обсиспецатрансцендент

Обсиспецатранссустодендат

Обсиспецатранссустидендат

Обсиспецатранссубсдендат

Обсиспецатранссуперсдендат

Обсиспецатранссустедендат

Обсиспецатранссустадендат

Обсиспецацентидент

Обсиспецацентисустодендат

Обсиспецацентисустидендат

Обсиспецацентисубсдендат

Обсиспецацентисуперсдендат

Обсиспецацентисустедендат

Обсиспецацентисустадендат

Обсиспецацентодеид

Обсиспецацентосустодендат

Обсиспецацентосустидендат

Обсиспецацентосубсдендат

Обсиспецацентосуперсдендат

Обсиспецацентосустедендат

Обсиспецацентосустадендат

Обсиспецидат

Обсиспецасустодеид

Обсиспецасустадит

Обсиспецасубсдант

Обсиспецасуперсдант

Обсиспецасустадант

Обсиспецасустадат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VO-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

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

A

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

DT-VNOMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецасустодендат

Обтиспецасустидендат

Обтиспецасубсдендат

Обтиспецасуперсдендат

Обтиспецасустедендат

Обтиспецасустадендат

Обтиспецидант

Обтиспецесустодендат

Обтиспецесустидендат

Обтиспецесубсдендат

Обтиспецесуперсдендат

Обтиспецесустедендат

Обтиспецесустадендат

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодендат

Обтиспедисустидендат

Обтиспедисубсдендат

Обтиспедисуперсдендат

Обтиспедисустедендат

Обтиспедисустадендат

Обтиспецидент

Обтиспедесустодендат

Обтиспедесустидендат

Обтиспедесубсдендат

Обтиспедесуперсдендат

Обтиспедесустедендат

Обтиспедесустадендат

Обтиспецидит

Обтиспецисустодендат

Обтиспецисустидендат

Обтиспецисубсдендат

Обтиспецисуперсдендат

Обтиспецисустедендат

Обтиспецисустадендат

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодендат

Обтиспецосустидендат

Обтиспецосубсдендат

Обтиспецосуперсдендат

Обтиспецосустедендат

Обтиспецосустадендат

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустодендат

Обтиспецацентосустидендат

Обтиспецацентосубсдендат

Обтиспецацентосуперсдендат

Обтиспецацентосустедендат

Обтиспецацентосустадендат

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодендат

Обтиспецецентосустидендат

Обтиспецецентосубсдендат

Обтиспецецентосуперсдендат

Обтиспецецентосустедендат

Обтиспецецентосустадендат

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодендат

Обтиспедицентосустидендат

Обтиспедицентосубсдендат

Обтиспедицентосуперсдендат

Обтиспедицентосустедендат

Обтиспедицентосустадендат

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодендат

Обтиспедецентосустидендат

Обтиспедецентосубсдендат

Обтиспедецентосуперсдендат

Обтиспедецентосустедендат

Обтиспедецентосустадендат

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодендат

Обтиспецицентосустидендат

Обтиспецицентосубсдендат

Обтиспецицентосуперсдендат

Обтиспецицентосустедендат

Обтиспецицентосустадендат

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодендат

Обтиспецоцентосустидендат

Обтиспецоцентосубсдендат

Обтиспецоцентосуперсдендат

Обтиспецоцентосустедендат

Обтиспецоцентосустадендат

Обтицентосустодеид

Обтицентосустадит

Обтицентосубсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентосустадант

Обтицентосустадат

Обтиценто-

деид

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентисустодендат

Обтиспецацентисустидендат

Обтиспецацентисубсдендат

Обтиспецацентисуперсдендат

Обтиспецацентисустедендат

Обтиспецацентисустадендат

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодендат

Обтиспецецентисустидендат

Обтиспецецентисубсдендат

Обтиспецецентисуперсдендат

Обтиспецецентисустедендат

Обтиспецецентисустадендат

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодендат

Обтиспедицентисустидендат

Обтиспедицентисубсдендат

Обтиспедицентисуперсдендат

Обтиспедицентисустедендат

Обтиспедицентисустадендат

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодендат

Обтиспедецентисустидендат

Обтиспедецентисубсдендат

Обтиспедецентисуперсдендат

Обтиспедецентисустедендат

Обтиспедецентисустадендат

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодендат

Обтиспецицентисустидендат

Обтиспецицентисубсдендат

Обтиспецицентисуперсдендат

Обтиспецицентисустедендат

Обтиспецицентисустадендат

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодендат

Обтиспецоцентисустидендат

Обтиспецоцентисубсдендат

Обтиспецоцентисуперсдендат

Обтиспецоцентисустедендат

Обтиспецоцентисустадендат

Обтицентидент

Обтицентисустодеид

Обтицентисустадит

Обтицентисубсдант

Обтицентисуперсдант

Обтицентисустадант

Обтицентисустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецатранссустодендат

Обтиспецатранссустидендат

Обтиспецатранссубсдендат

Обтиспецатранссуперсдендат

Обтиспецатранссустедендат

Обтиспецатранссустадендат

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодендат

Обтиспецетранссустидендат

Обтиспецетранссубсдендат

Обтиспецетранссуперсдендат

Обтиспецетранссустедендат

Обтиспецетранссустадендат

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодендат

Обтиспедитранссустидендат

Обтиспедитранссубсдендат

Обтиспедитранссуперсдендат

Обтиспедитранссустедендат

Обтиспедитранссустадендат

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодендат

Обтиспедетранссустидендат

Обтиспедетранссубсдендат

Обтиспедетранссуперсдендат

Обтиспедетранссустедендат

Обтиспедетранссустадендат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодендат

Обтиспецитранссустидендат

Обтиспецитранссубсдендат

Обтиспецитранссуперсдендат

Обтиспецитранссустедендат

Обтиспецитранссустадендат

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодендат

Обтиспецотранссустидендат

Обтиспецотранссубсдендат

Обтиспецотранссуперсдендат

Обтиспецотранссустедендат

Обтиспецотранссустадендат

Обтитрансцендент

Обтитранссустодеид

Обтитранссустадит

Обтитранссубсдант

Обтитранссуперсдант

Обтитранссустадант

Обтитранссустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаинценсустодендат

Обтиспецаинценсустидендат

Обтиспецаинценсубсдендат

Обтиспецаинценсуперсдендат

Обтиспецаинценсустедендат

Обтиспецаинценсустадендат

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодендат

Обтиспецеинценсустидендат

Обтиспецеинценсубсдендат

Обтиспецеинценсуперсдендат

Обтиспецеинценсустедендат

Обтиспецеинценсустадендат

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодендат

Обтиспедиинценсустидендат

Обтиспедиинценсубсдендат

Обтиспедиинценсуперсдендат

Обтиспедиинценсустедендат

Обтиспедиинценсустадендат

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодендат

Обтиспедеинценсустидендат

Обтиспедеинценсубсдендат

Обтиспедеинценсуперсдендат

Обтиспедеинценсустедендат

Обтиспедеинценсустадендат

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодендат

Обтиспециинценсустидендат

Обтиспециинценсубсдендат

Обтиспециинценсуперсдендат

Обтиспециинценсустедендат

Обтиспециинценсустадендат

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодендат

Обтиспецоинценсустидендат

Обтиспецоинценсубсдендат

Обтиспецоинценсуперсдендат

Обтиспецоинценсустедендат

Обтиспецоинценсустадендат

Обтиинцендент

Обтиинценсустодеид

Обтиинценсустадит

Обтиинценсубсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтиинценсустадант

Обтиинценсустадат

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

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентесустодендат

Обтиспецацентесустидендат

Обтиспецацентесубсдендат

Обтиспецацентесуперсдендат

Обтиспецацентесустедендат

Обтиспецацентесустадендат

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодендат

Обтиспецецентесустидендат

Обтиспецецентесубсдендат

Обтиспецецентесуперсдендат

Обтиспецецентесустедендат

Обтиспецецентесустадендат

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодендат

Обтиспедицентесустидендат

Обтиспедицентесубсдендат

Обтиспедицентесуперсдендат

Обтиспедицентесустедендат

Обтиспедицентесустадендат

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодендат

Обтиспедецентесустидендат

Обтиспедецентесубсдендат

Обтиспедецентесуперсдендат

Обтиспедецентесустедендат

Обтиспедецентесустадендат

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодендат

Обтиспецицентесустидендат

Обтиспецицентесубсдендат

Обтиспецицентесуперсдендат

Обтиспецицентесустедендат

Обтиспецицентесустадендат

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодендат

Обтиспецоцентесустидендат

Обтиспецоцентесубсдендат

Обтиспецоцентесуперсдендат

Обтиспецоцентесустедендат

Обтиспецоцентесустадендат

Обтицендент

Обтицентесустодеид

Обтицентесустадит

Обтицентесубсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентесустадант

Обтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустодендат

Обтиспецацентасустидендат

Обтиспецацентасубсдендат

Обтиспецацентасуперсдендат

Обтиспецацентасустедендат

Обтиспецацентасустадендат

Обтиспецецендат

Обтиспецецентасустодендат

Обтиспецецентасустидендат

Обтиспецецентасубсдендат

Обтиспецецентасуперсдендат

Обтиспецецентасустедендат

Обтиспецецентасустадендат

Обтиспедицендат

Обтиспедицентасустодендат

Обтиспедицентасустидендат

Обтиспедицентасубсдендат

Обтиспедицентасуперсдендат

Обтиспедицентасустедендат

Обтиспедицентасустадендат

Обтиспедецендат

Обтиспедецентасустодендат

Обтиспедецентасустидендат

Обтиспедецентасубсдендат

Обтиспедецентасуперсдендат

Обтиспедецентасустедендат

Обтиспедецентасустадендат

Обтиспецицендат

Обтиспецицентасустодендат

Обтиспецицентасустидендат

Обтиспецицентасубсдендат

Обтиспецицентасуперсдендат

Обтиспецицентасустедендат

Обтиспецицентасустадендат

Обтиспецоцендат

Обтиспецоцентасустодендат

Обтиспецоцентасустидендат

Обтиспецоцентасубсдендат

Обтиспецоцентасуперсдендат

Обтиспецоцентасустедендат

Обтиспецоцентасустадендат

Обтицендат

Обтицентасустодеид

Обтицентасустадит

Обтицентасубсдант

Обтицентасуперсдант

Обтицентасустадант

Обтицентасустадат

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNOMK-BC/A-6
DT-VNOMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентодендат

Обтиспецацентидендат

Обтиспецатрансдендат

Обтиспецаинцендендат

Обтиспецацентедендат

Обтиспецацентадендат

Обтиспецидант

Обтиспецецентодендат

Обтиспецецентидендат

Обтиспецетрансдендат

Обтиспецеинцендендат

Обтиспецецентедендат

Обтиспецецентадендат

Обтиспецидинт

Обтиспедицентодендат

Обтиспедицентидендат

Обтиспедитрансдендат

Обтиспедиинцендендат

Обтиспедицентедендат

Обтиспедицентадендат

Обтиспецидент

Обтиспедецентодендат

Обтиспедецентидендат

Обтиспедетрансдендат

Обтиспедеинцендендат

Обтиспедецентедендат

Обтиспедецентадендат

Обтиспецидит

Обтиспецицентодендат

Обтиспецицентидендат

Обтиспецитрансдендат

Обтиспециинцендендат

Обтиспецицентедендат

Обтиспецицентадендат

Обтиспецоцентидендат

Обтиспецотрансдендат

Обтиспецоинцендендат

Обтиспецоцентедендат

Обтиспецоцентадендат

Обтицентидент

Обтитрансцендент

Обтиинцендент

Обтицендент

Обтицендат

Обтиспецодеид

VOХипертиподеид

Обтицентодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустодендат

Обтиспецацентисустодендат

Обтиспецатранссустодендат

Обтиспецаинценсустодендат

Обтиспецацентесустодендат

Обтиспецацентасустодендат

Обтиспецесустодеид

Обтиспецецентосустодендат

Обтиспецецентисустодендат

Обтиспецетранссустодендат

Обтиспецеинценсустодендат

Обтиспецецентесустодендат

Обтиспецецентасустодендат

Обтиспедисустодеид

Обтиспедицентосустодендат

Обтиспедицентисустодендат

Обтиспедитранссустодендат

Обтиспедиинценсустодендат

Обтиспедицентесустодендат

Обтиспедицентасустодендат

Обтиспедесустодеид

Обтиспедецентосустодендат

Обтиспедецентисустодендат

Обтиспедетранссустодендат

Обтиспедеинценсустодендат

Обтиспедецентесустодендат

Обтиспедецентасустодендат

Обтиспецисустодеид

Обтиспецицентосустодендат

Обтиспецицентисустодендат

Обтиспецитранссустодендат

Обтиспециинценсустодендат

Обтиспецицентесустодендат

Обтиспецицентасустодендат

Обтиспецосустодеид

Обтиспецоцентосустодендат

Обтиспецоцентисустодендат

Обтиспецотранссустодендат

Обтиспецоинценсустодендат

Обтиспецоцентесустодендат

Обтиспецоцентасустодендат

Обтисустодеид

Обтицентосустодеид

Обтицентисустодеид

Обтитранссустодеид

Обтиинценсустодеид

Обтицентесустодеид

Обтицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустидендат

Обтиспецацентисустидендат

Обтиспецатранссустидендат

Обтиспецаинценсустидендат

Обтиспецацентесустидендат

Обтиспецацентасустидендат

Обтиспецесустадит

Обтиспецецентосустидендат

Обтиспецецентисустидендат

Обтиспецетранссустидендат

Обтиспецеинценсустидендат

Обтиспецецентесустидендат

Обтиспецецентасустидендат

Обтиспедисустадит

Обтиспедицентосустидендат

Обтиспедицентисустидендат

Обтиспедитранссустидендат

Обтиспедиинценсустидендат

Обтиспедицентесустидендат

Обтиспедицентасустидендат

Обтиспедесустадит

Обтиспедецентосустидендат

Обтиспедецентисустидендат

Обтиспедетранссустидендат

Обтиспедеинценсустидендат

Обтиспедецентесустидендат

Обтиспедецентасустидендат

Обтиспецисустадит

Обтиспецицентосустидендат

Обтиспецицентисустидендат

Обтиспецитранссустидендат

Обтиспециинценсустидендат

Обтиспецицентесустидендат

Обтиспецицентасустидендат

Обтиспецосустадит

Обтиспецоцентосустидендат

Обтиспецоцентисустидендат

Обтиспецотранссустидендат

Обтиспецоинценсустидендат

Обтиспецоцентесустидендат

Обтиспецоцентасустидендат

Обтисустадит

Обтицентосустадит

Обтицентисустадит

Обтитранссустадит

Обтиинценсустадит

Обтицентесустадит

Обтицентасустадит

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

156

1082

Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаценто
субсдендат

Обтиспецацентисубсдендат

Обтиспецатранссубсдендат

Обтиспецаинценсубсдендат

Обтиспецацентесубсдендат

Обтиспецацентасубсдендат

Обтиспецесубсдант

Обтиспецецентосубсдендат

Обтиспецецентисубсдендат

Обтиспецетранссубсдендат

Обтиспецеинценсубсдендат

Обтиспецецентесубсдендат

Обтиспецецентасубсдендат

Обтиспедисубсдант

Обтиспедицентосубсдендат

Обтиспедицентисубсдендат

Обтиспедитранссубсдендат

Обтиспедиинценсубсдендат

Обтиспедицентесубсдендат

Обтиспедицентасубсдендат

Обтиспедесубсдант

Обтиспедецентосубсдендат

Обтиспедецентисубсдендат

Обтиспедетранссубсдендат

Обтиспедеинценсубсдендат

Обтиспедецентесубсдендат

Обтиспедецентасубсдендат

Обтиспецисубсдант

Обтиспецицентосубсдендат

Обтиспецицентисубсдендат

Обтиспецитранссубсдендат

Обтиспециинценсубсдендат

Обтиспецицентесубсдендат

Обтиспецицентасубсдендат

Обтиспецосубсдант

Обтиспецоцентосубсдендат

Обтиспецоцентисубсдендат

Обтиспецотранссубсдендат

Обтиспецоинценсубсдендат

Обтиспецоцентесубсдендат

Обтиспецоцентасубсдендат

Обтисубсдант

Обтицентосубсдант

Обтицентисубсдант

Обтитранссубсдант

Обтиинценсубсдант

Обтицентесубсдант

Обтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецаценто
суперсдендат

Обтиспецацентисуперсдендат

Обтиспецатранссуперсдендат

Обтиспецаинценсуперсдендат

Обтиспецацентесуперсдендат

Обтиспецацентасуперсдендат

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецецентосуперсдендат

Обтиспецецентисуперсдендат

Обтиспецетранссуперсдендат

Обтиспецеинценсуперсдендат

Обтиспецецентесуперсдендат

Обтиспецецентасуперсдендат

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедицентосуперсдендат

Обтиспедицентисуперсдендат

Обтиспедитранссуперсдендат

Обтиспедиинценсуперсдендат

Обтиспедицентесуперсдендат

Обтиспедицентасуперсдендат

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедецентосуперсдендат

Обтиспедецентисуперсдендат

Обтиспедетранссуперсдендат

Обтиспедеинценсуперсдендат

Обтиспедецентесуперсдендат

Обтиспедецентасуперсдендат

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецицентосуперсдендат

Обтиспецицентисуперсдендат

Обтиспецитранссуперсдендат

Обтиспециинценсуперсдендат

Обтиспецицентесуперсдендат

Обтиспецицентасуперсдендат

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецоцентосуперсдендат

Обтиспецоцентисуперсдендат

Обтиспецотранссуперсдендат

Обтиспецоинценсуперсдендат

Обтиспецоцентесуперсдендат

Обтиспецоцентасуперсдендат

Обтисуперсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентисуперсдант

Обтитранссуперсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустедендат

Обтиспецацентисустедендат

Обтиспецатранссустедендат

Обтиспецаинценсустедендат

Обтиспецацентесустедендат

Обтиспецацентасустедендат

Обтиспецесустадант

Обтиспецецентосустедендат

Обтиспецецентисустедендат

Обтиспецетранссустедендат

Обтиспецеинценсустедендат

Обтиспецецентесустедендат

Обтиспецецентасустедендат

Обтиспедисустадант

Обтиспедицентосустедендат

Обтиспедицентисустедендат

Обтиспедитранссустедендат

Обтиспедиинценсустедендат

Обтиспедицентесустедендат

Обтиспедицентасустедендат

Обтиспедесустадант

Обтиспедецентосустедендат

Обтиспедецентисустедендат

Обтиспедетранссустедендат

Обтиспедеинценсустедендат

Обтиспедецентесустедендат

Обтиспедецентасустедендат

Обтиспецисустадант

Обтиспецицентосустедендат

Обтиспецицентисустедендат

Обтиспецитранссустедендат

Обтиспециинценсустедендат

Обтиспецицентесустедендат

Обтиспецицентасустедендат

Обтиспецосустадант

Обтиспецоцентосустедендат

Обтиспецоцентисустедендат

Обтиспецотранссустедендат

Обтиспецоинценсустедендат

Обтиспецоцентесустедендат

Обтиспецоцентасустедендат

Обтисустадант

Обтицентосустадант

Обтицентисустадант

Обтитранссустадант

Обтиинценсустадант

Обтицентесустадант

Обтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустадендат

Обтиспецацентисустадендат

Обтиспецатранссустадендат

Обтиспецаинценсустадендат

Обтиспецацентесустадендат

Обтиспецацентасустадендат

Обтиспецесустадат

Обтиспецецентосустадендат

Обтиспецецентисустадендат

Обтиспецетранссустадендат

Обтиспецеинценсустадендат

Обтиспецецентесустадендат

Обтиспецецентасустадендат

Обтиспедисустадат

Обтиспедицентосустадендат

Обтиспедицентисустадендат

Обтиспедитранссустадендат

Обтиспедиинценсустадендат

Обтиспедицентесустадендат

Обтиспедицентасустадендат

Обтиспедесустадат

Обтиспедецентосустадендат

Обтиспедецентисустадендат

Обтиспедетранссустадендат

Обтиспедеинценсустадендат

Обтиспедецентесустадендат

Обтиспедецентасустадендат

Обтиспецисустадат

Обтиспецицентосустадендат

Обтиспецицентисустадендат

Обтиспецитранссустадендат

Обтиспециинценсустадендат

Обтиспецицентесустадендат

Обтиспецицентасустадендат

Обтиспецосустадат

Обтиспецоцентосустадендат

Обтиспецоцентисустадендат

Обтиспецотранссустадендат

Обтиспецоинценсустадендат

Обтиспецоцентесустадендат

Обтиспецоцентасустадендат

Обтисустадат

Обтицентосустадат

Обтицентисустадат

Обтитранссустадат

Обтиинценсустадат

Обтицентесустадат

Обтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтицендат

Обтицентасустодендат

Обтицентасустидендат

Обтицентасубсдендат

Обтицентасуперсдендат

Обтицентасустедендат

Обтицентасустадендат

Обтицендент

Обтицентесустодендат

Обтицентесустидендат

Обтицентесубсдендат

Обтицентесуперсдендат

Обтицентесустедендат

Обтицентесустадендат

Обтиинцендент

Обтиинценсустодендат

Обтиинценсустидендат

Обтиинценсубсдендат

Обтиинценсуперсдендат

Обтиинценсустедендат

Обтиинценсустадендат

Обтитрансцендент

Обтитранссустодендат

Обтитранссустидендат

Обтитранссубсдендат

Обтитранссуперсдендат

Обтитранссустедендат

Обтитранссустадендат

Обтицентидент

Обтицентисустодендат

Обтицентисустидендат

Обтицентисубсдендат

Обтицентисуперсдендат

Обтицентисустедендат

Обтицентисустадендат

Обтицентодеид

Обтицентосустодендат

Обтицентосустидендат

Обтицентосубсдендат

Обтицентосуперсдендат

Обтицентосустедендат

Обтицентосустадендат

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецоцентасустодендат

Обтиспецоцентасустидендат

Обтиспецоцентасубсдендат

Обтиспецоцентасуперсдендат

Обтиспецоцентасустедендат

Обтиспецоцентасустадендат

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодендат

Обтиспецоцентесустидендат

Обтиспецоцентесубсдендат

Обтиспецоцентесуперсдендат

Обтиспецоцентесустедендат

Обтиспецоцентесустадендат

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодендат

Обтиспецоинценсустидендат

Обтиспецоинценсубсдендат

Обтиспецоинценсуперсдендат

Обтиспецоинценсустедендат

Обтиспецоинценсустадендат

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодендат

Обтиспецотранссустидендат

Обтиспецотранссубсдендат

Обтиспецотранссуперсдендат

Обтиспецотранссустедендат

Обтиспецотранссустадендат

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодендат

Обтиспецоцентисустидендат

Обтиспецоцентисубсдендат

Обтиспецоцентисуперсдендат

Обтиспецоцентисустедендат

Обтиспецоцентисустадендат

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодендат

Обтиспецоцентосустидендат

Обтиспецоцентосубсдендат

Обтиспецоцентосуперсдендат

Обтиспецоцентосустедендат

Обтиспецоцентосустадендат

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодеид

Обтиспецосустадит

Обтиспецосубсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецосустадант

Обтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецицентасустодендат

Обтиспецицентасустидендат

Обтиспецицентасубсдендат

Обтиспецицентасуперсдендат

Обтиспецицентасустедендат

Обтиспецицентасустадендат

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодендат

Обтиспецицентесустидендат

Обтиспецоцентесубсдендат

Обтиспецицентесуперсдендат

Обтиспецицентесустедендат

Обтиспецицентесустадендат

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодендат

Обтиспециинценсустидендат

Обтиспециинценсубсдендат

Обтиспециинценсуперсдендат

Обтиспециинценсустедендат

Обтиспециинценсустадендат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодендат

Обтиспецитранссустидендат

Обтиспецитранссубсдендат

Обтиспецитранссуперсдендат

Обтиспецитранссустедендат

Обтиспецитранссустадендат

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодендат

Обтиспецицентисустидендат

Обтиспецицентисубсдендат

Обтиспецицентисуперсдендат

Обтиспецицентисустедендат

Обтиспецицентисустадендат

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодендат

Обтиспецицентосустидендат

Обтиспецицентосубсдендат

Обтиспецицентосуперсдендат

Обтиспецицентосустедендат

Обтиспецицентосустадендат

Обтиспецидит

Обтиспецисустодеид

Обтиспецисустадит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецисустадант

Обтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-VNOMKAB/C-3) (Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспедецентасустодендат

Обтиспедецентасустидендат

Обтиспедецентасубсдендат

Обтиспедецентасуперсдендат

Обтиспедецентасустедендат

Обтиспедецентасустадендат

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодендат

Обтиспедецентесустидендат

Обтиспедецентесубсдендат

Обтиспедецентесуперсдендат

Обтиспедецентесустедендат

Обтиспедецентесустадендат

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодендат

Обтиспедеинценсустидендат

Обтиспедеинценсубсдендат

Обтиспедеинценсуперсдендат

Обтиспедеинценсустедендат

Обтиспедеинценсустадендат

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодендат

Обтиспедетранссустидендат

Обтиспедетранссубсдендат

Обтиспедетранссуперсдендат

Обтиспедетранссустедендат

Обтиспедетранссустадендат

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодендат

Обтиспедецентисустидендат

Обтиспедецентисубсдендат

Обтиспедецентисуперсдендат

Обтиспедецентисустедендат

Обтиспедецентисустадендат

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодендат

Обтиспедецентосустидендат

Обтиспедецентосубсдендат

Обтиспедецентосуперсдендат

Обтиспедецентосустедендат

Обтиспедецентосустадендат

Обтиспецидент

Обтиспедесустодеид

Обтиспедесустадит

Обтиспедесубсдант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедесустадант

Обтиспедесустадат

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

165

1091

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспедицентасустодендат

Обтиспедицентасустидендат

Обтиспедицентасубсдендат

Обтиспедицентасуперсдендат

Обтиспедицентасустедендат

Обтиспедицентасустадендат

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодендат

Обтиспедицентесустидендат

Обтиспедицентесубсдендат

Обтиспедицентесуперсдендат

Обтиспедицентесустедендат

Обтиспедицентесустадендат

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодендат

Обтиспедиинценсустидендат

Обтиспедиинценсубсдендат

Обтиспедиинценсуперсдендат

Обтиспедиинценсустедендат

Обтиспедиинценсустадендат

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодендат

Обтиспедитранссустидендат

Обтиспедитранссубсдендат

Обтиспедитранссуперсдендат

Обтиспедитранссустедендат

Обтиспедитранссустадендат

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодендат

Обтиспедицентисустидендат

Обтиспедицентисубсдендат

Обтиспедицентисуперсдендат

Обтиспедицентисустедендат

Обтиспедицентисустадендат

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодендат

Обтиспедицентосустидендат

Обтиспедицентосубсдендат

Обтиспедицентосуперсдендат

Обтиспедицентосустедендат

Обтиспедицентосустадендат

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодеид

Обтиспедисустадит

Обтиспедисубсдант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедисустадант

Обтиспедисустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецецентасустодендат

Обтиспецецентасустидендат

Обтиспецецентасубсдендат

Обтиспецецентасуперсдендат

Обтиспецецентасустедендат

Обтиспецецентасустадендат

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодендат

Обтиспецецентесустидендат

Обтиспецецентесубсдендат

Обтиспецецентесуперсдендат

Обтиспецецентесустедендат

Обтиспецецентесустадендат

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодендат

Обтиспецеинценсустидендат

Обтиспецеинценсубсдендат

Обтиспецеинценсуперсдендат

Обтиспецеинценсустедендат

Обтиспецеинценсустадендат

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодендат

Обтиспецетранссустидендат

Обтиспецетранссубсдендат

Обтиспецетранссуперсдендат

Обтиспецетранссустедендат

Обтиспецетранссустадендат

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодендат

Обтиспецецентисустидендат

Обтиспецецентисубсдендат

Обтиспецецентисуперсдендат

Обтиспецецентисустедендат

Обтиспецецентисустадендат

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодендат

Обтиспецецентосустидендат

Обтиспецецентосубсдендат

Обтиспецецентосуперсдендат

Обтиспецецентосустедендат

Обтиспецецентосустадендат

Обтиспецидант

Обтиспецесустодеид

Обтиспецесустадит

Обтиспецесубсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецесустадант

Обтиспецесустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустодендат

Обтиспецацентасустидендат

Обтиспецацентасубсдендат

Обтиспецацентасуперсдендат

Обтиспецацентасустедендат

Обтиспецацентасустадендат

Обтиспецацендент

Обтиспецацентесустодендат

Обтиспецацентесустидендат

Обтиспецацентесубсдендат

Обтиспецацентесуперсдендат

Обтиспецацентесустедендат

Обтиспецацентесустадендат

Обтиспецаинцендент

Обтиспецаинценсустодендат

Обтиспецаинценсустидендат

Обтиспецаинценсубсдендат

Обтиспецаинценсуперсдендат

Обтиспецаинценсустедендат

Обтиспецаинценсустадендат

Обтиспецатрансцендент

Обтиспецатранссустодендат

Обтиспецатранссустидендат

Обтиспецатранссубсдендат

Обтиспецатранссуперсдендат

Обтиспецатранссустедендат

Обтиспецатранссустадендат

Обтиспецацентидент

Обтиспецацентисустодендат

Обтиспецацентисустидендат

Обтиспецацентисубсдендат

Обтиспецацентисуперсдендат

Обтиспецацентисустедендат

Обтиспецацентисустадендат

Обтиспецацентодеид

Обтиспецацентосустодендат

Обтиспецацентосустидендат

Обтиспецацентосубсдендат

Обтиспецацентосуперсдендат

Обтиспецацентосустедендат

Обтиспецацентосустадендат

Обтиспецидат

Обтиспецасустодеид

Обтиспецасустадит

Обтиспецасубсдант

Обтиспецасуперсдант

Обтиспецасустадант

Обтиспецасустадат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VI-хипертиподеид, т.е. идеен икономически статихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустодеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустадит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субсдант и икономическия суперсдант.
4. Икономически субсдант (съкр. – субс).
5. Икономически суперсдант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустадант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субсдант и икономически суперсдант.
7. Икономически сустадат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центодеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически центидент (икономически уницендент) (съкр. – центи) –
единство на икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
4. Икономически трансцендент (съкр. – транс).
5. Икономически инцендент (съкр. – инцен).
6. Икономически центдент (икономически цендант) (съкр. – центе) – общо понятие за икономически трансцендент и икономически инцендент.
7. Икономически цендат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецодеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически специдит (съкр. – специ) – единство на икономическия
специдент и икономическия специдинт.
4. Икономически специдент (съкр. – спеде).
5. Икономически специдинт (съкр. – спеди).
6. Икономически специдант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически специдент и икономически специдинт.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия специдент и икономическия специдинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с
индекс DT-VNIMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелвантни
типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIMK-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни дукоплетностни идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

A

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

DT-VNIMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецасустодендат

Спецасустидендат

Спецасубсдендат

Спецасуперсдендат

Спецасустедендат

Спецасустадендат

Специдант

Спецесустодендат

Спецесустидендат

Спецесубсдендат

Спецесуперсдендат

Спецесустедендат

Спецесустадендат

Специдинт

Спедисустодендат

Спедисустидендат

Спедисубсдендат

Спедисуперсдендат

Спедисустедендат

Спедисустадендат

Специдент

Спедесустодендат

Спедесустидендат

Спедесубсдендат

Спедесуперсдендат

Спедесустедендат

Спедесустадендат

Специдит

Специсустодендат

Специсустидендат

Специсубсдендат

Специсуперсдендат

Специсустедендат

Специсустадендат

Спецосустидендат

Спецосубсдендат

Спецосуперсдендат

Спецосустедендат

Спецосустадендат

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

Спецодеид

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустодендат

Спецацентосустидендат

Спецацентосубсдендат

Спецацентосуперсдендат

Спецацентосустедендат

Спецацентосустадендат

Спецецентодеид

Спецецентосустодендат

Спецецентосустидендат

Спецецентосубсдендат

Спецецентосуперсдендат

Спецецентосустедендат

Спецецентосустадендат

Спедицентодеид

Спедицентосустодендат

Спедицентосустидендат

Спедицентосубсдендат

Спедицентосуперсдендат

Спедицентосустедендат

Спедицентосустадендат

Спедецентодеид

Спедецентосустодендат

Спедецентосустидендат

Спедецентосубсдендат

Спедецентосуперсдендат

Спедецентосустедендат

Спедецентосустадендат

Специцентодеид

Специцентосустодендат

Специцентосустидендат

Специцентосубсдендат

Специцентосуперсдендат

Специцентосустедендат

Специцентосустадендат

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодендат

Спецоцентосустидендат

Спецоцентосубсдендат

Спецоцентосуперсдендат

Спецоцентосустедендат

Спецоцентосустадендат

Центодеид

Центосустодеид

Центосустадит

Центосубсдант

Центосуперсдант

Центосустадант

Центосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1101

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентисустодендат

Спецацентисустидендат

Спецацентисубсдендат

Спецацентисуперсдендат

Спецацентисустедендат

Спецацентисустадендат

Спецецентидент

Спецецентисустодендат

Спецецентисустидендат

Спецецентисубсдендат

Спецецентисуперсдендат

Спецецентисустедендат

Спецецентисустадендат

Спедицентидент

Спедицентисустодендат

Спедицентисустидендат

Спедицентисубсдендат

Спедицентисуперсдендат

Спедицентисустедендат

Спедицентисустадендат

Спедецентидент

Спедецентисустодендат

Спедецентисустидендат

Спедецентисубсдендат

Спедецентисуперсдендат

Спедецентисустедендат

Спедецентисустадендат

Специцентидент

Специцентисустодендат

Специцентисустидендат

Специцентисубсдендат

Специцентисуперсдендат

Специцентисустедендат

Специцентисустадендат

Спецоцентидент

Спецоцентисустодендат

Спецоцентисустидендат

Спецоцентисубсдендат

Спецоцентисуперсдендат

Спецоцентисустедендат

Спецоцентисустадендат

Центидент

Центисустодеид

Центисустадит

Центисубсдант

Центисуперсдант

Центисустадант

Центисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1102

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецатранссустодендат

Спецатранссустидендат

Спецатранссубсдендат

Спецатранссуперсдендат

Спецатранссустедендат

Спецатранссустадендат

Спецетрансцендент

Спецетранссустодендат

Спецетранссустидендат

Спецетранссубсдендат

Спецетранссуперсдендат

Спецетранссустедендат

Спецетранссустадендат

Спедитрансцендент

Спедитранссустодендат

Спедитранссустидендат

Спедитранссубсдендат

Спедитранссуперсдендат

Спедитранссустедендат

Спедитранссустадендат

Спедетрансцендент

Спедетранссустодендат

Спедетранссустидендат

Спедетранссубсдендат

Спедетранссуперсдендат

Спедетранссустедендат

Спедетранссустадендат

Специтрансцендент

Специтранссустодендат

Специтранссустидендат

Специтранссубсдендат

Специтранссуперсдендат

Специтранссустедендат

Специтранссустадендат

Спецотрансцендент

Спецотранссустодендат

Спецотранссустидендат

Спецотранссубсдендат

Спецотранссуперсдендат

Спецотранссустедендат

Спецотранссустадендат

Трансцендент

Транссустодеид

Транссустадит

Транссубсдант

Транссуперсдант

Транссустадант

Транссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1103

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецаинценсустодендат

Спецаинценсустидендат

Спецаинценсубсдендат

Спецаинценсуперсдендат

Спецаинценсустедендат

Спецаинценсустадендат

Спецеинцендент

Спецеинценсустодендат

Спецеинценсустидендат

Спецеинценсубсдендат

Спецеинценсуперсдендат

Спецеинценсустедендат

Спецеинценсустадендат

Спедиинцендент

Спедиинценсустодендат

Спедиинценсустидендат

Спедиинценсубсдендат

Спедиинценсуперсдендат

Спедиинценсустедендат

Спедиинценсустадендат

Спедеинцендент

Спедеинценсустодендат

Спедеинценсустидендат

Спедеинценсубсдендат

Спедеинценсуперсдендат

Спедеинценсустедендат

Спедеинценсустадендат

Специинцендент

Специинценсустодендат

Специинценсустидендат

Специинценсубсдендат

Специинценсуперсдендат

Специинценсустедендат

Специинценсустадендат

Спецоинцендент

Спецоинценсустодендат

Спецоинценсустидендат

Спецоинценсубсдендат

Спецоинценсуперсдендат

Спецоинценсустедендат

Спецоинценсустадендат

Инцендент

Инценсустодеид

Инценсустадит

Инценсубсдант

Инценсуперсдант

Инценсустадант

Инценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1104

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацендент

Спецацентесустодендат

Спецацентесустидендат

Спецацентесубсдендат

Спецацентесуперсдендат

Спецацентесустедендат

Спецацентесустадендат

Спецецендент

Спецецентесустодендат

Спецецентесустидендат

Спецецентесубсдендат

Спецецентесуперсдендат

Спецецентесустедендат

Спецецентесустадендат

Спедицендент

Спедицентесустодендат

Спедицентесустидендат

Спедицентесубсдендат

Спедицентесуперсдендат

Спедицентесустедендат

Спедицентесустадендат

Спедецендент

Спедецентесустодендат

Спедецентесустидендат

Спедецентесубсдендат

Спедецентесуперсдендат

Спедецентесустедендат

Спедецентесустадендат

Специцендент

Специцентесустодендат

Специцентесустидендат

Специцентесубсдендат

Специцентесуперсдендат

Специцентесустедендат

Специцентесустадендат

Спецоцендент

Спецоцентесустодендат

Спецоцентесустидендат

Спецоцентесубсдендат

Спецоцентесуперсдендат

Спецоцентесустедендат

Спецоцентесустадендат

Цендент

Центесустодеид

Центесустадит

Центесубсдант

Центесуперсдант

Центесустадант

Центесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1105

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодендат

Спецацентасустидендат

Спецацентасубсдендат

Спецацентасуперсдендат

Спецацентасустедендат

Спецацентасустадендат

Спецецендат

Спецецентасустодендат

Спецецентасустидендат

Спецецентасубсдендат

Спецецентасуперсдендат

Спецецентасустедендат

Спецецентасустадендат

Спедицендат

Спедицентасустодендат

Спедицентасустидендат

Спедицентасубсдендат

Спедицентасуперсдендат

Спедицентасустедендат

Спедицентасустадендат

Спедецендат

Спедецентасустодендат

Спедецентасустидендат

Спедецентасубсдендат

Спедецентасуперсдендат

Спедецентасустедендат

Спедецентасустадендат

Специцендат

Специцентасустодендат

Специцентасустидендат

Специцентасубсдендат

Специцентасуперсдендат

Специцентасустедендат

Специцентасустадендат

Спецоцендат

Спецоцентасустодендат

Спецоцентасустидендат

Спецоцентасубсдендат

Спецоцентасуперсдендат

Спецоцентасустедендат

Спецоцентасустадендат

Цендат

Центасустодеид

Центасустадит

Центасубсдант

Центасуперсдант

Центасустадант

Центасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1106

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNIMK-BC/A-6
DT-VNIMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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1107

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецацентодендат

Спецацентидендат

Спецатрансдендат

Спецаинцендендат

Спецацентедендат

Спецацентадендат

Специдант

Спецецентодендат

Спецецентидендат

Спецетрансдендат

Спецеинцендендат

Спецецентедендат

Спецецентадендат

Специдинт

Спедицентодендат

Спедицентидендат

Спедитрансдендат

Спедиинцендендат

Спедицентедендат

Спедицентадендат

Специдент

Спедецентодендат

Спедецентидендат

Спедетрансдендат

Спедеинцендендат

Спедецентедендат

Спедецентадендат

Специдит

Специцентодендат

Специцентидендат

Специтрансдендат

Специинцендендат

Специцентедендат

Специцентадендат

Спецодеид

Спецоцентодендат

Спецоцентидендат

Спецотрансдендат

Спецоинцендендат

Спецоцентедендат

Спецоцентадендат

VI-Хипертиподеид

Центодеид

Центидент
(уницен
дент)

Трансцендент

Инцендент

Цендент
(цендант)

Цендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1108

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустодендат

Спецацентисустодендат

Спецатранссустодендат

Спецаинценсустодендат

Спецацентесустодендат

Спецацентасустодендат

Спецесустодеид

Спецецентосустодендат

Спецецентисустодендат

Спецетранссустодендат

Спецеинценсустодендат

Спецецентесустодендат

Спецецентасустодендат

Спедисустодеид

Спедицентосустодендат

Спедицентисустодендат

Спедитранссустодендат

Спедиинценсустодендат

Спедицентесустодендат

Спедицентасустодендат

Спедесустодеид

Спедецентосустодендат

Спедецентисустодендат

Спедетранссустодендат

Спедеинценсустодендат

Спедецентесустодендат

Спедецентасустодендат

Специсустодеид

Специцентосустодендат

Специцентисустодендат

Специтранссустодендат

Специинценсустодендат

Специцентесустодендат

Специцентасустодендат

Спецосустодеид

Спецоцентосустодендат

Спецоцентисустодендат

Спецотранссустодендат

Спецоинценсустодендат

Спецоцентесустодендат

Спецоцентасустодендат

Сустодеид

Центосустодеид

Центисустодеид

Транссустодеид

Инценсустодеид

Центесустодеид

Центасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустидендат

Спецацентисустидендат

Спецатранссустидендат

Спецаинценсустидендат

Спецацентесустидендат

Спецацентасустидендат

Спецесустадит

Спецецентосустидендат

Спецецентисустидендат

Спецетранссустидендат

Спецеинценсустидендат

Спецецентесустидендат

Спецецентасустидендат

Спедисустадит

Спедицентосустидендат

Спедицентисустидендат

Спедитранссустидендат

Спедиинценсустидендат

Спедицентесустидендат

Спедицентасустидендат

Спедесустадит

Спедецентосустидендат

Спедецентисустидендат

Спедетранссустидендат

Спедеинценсустидендат

Спедецентесустидендат

Спедецентасустидендат

Специсустадит

Специцентосустидендат

Специцентисустидендат

Специтранссустидендат

Специинценсустидендат

Специцентесустидендат

Специцентасустидендат

Спецосустадит

Спецоцентосустидендат

Спецоцентисустидендат

Спецотранссустидендат

Спецоинценсустидендат

Спецоцентесустидендат

Спецоцентасустидендат

Сустадит

Центосустадит

Центисустадит

Транссустадит

Инценсустадит

Центесустадит

Центасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецаценто
субсдендат

Спецацентисубсдендат

Спецатранссубсдендат

Спецаинценсубсдендат

Спецацентесубсдендат

Спецацентасубсдендат

Спецесубсдант

Спецецентосубсдендат

Спецецентисубсдендат

Спецетранссубсдендат

Спецеинценсубсдендат

Спецецентесубсдендат

Спецецентасубсдендат

Спедисубсдант

Спедицентосубсдендат

Спедицентисубсдендат

Спедитранссубсдендат

Спедиинценсубсдендат

Спедицентесубсдендат

Спедицентасубсдендат

Спедесубсдант

Спедецентосубсдендат

Спедецентисубсдендат

Спедетранссубсдендат

Спедеинценсубсдендат

Спедецентесубсдендат

Спедецентасубсдендат

Специсубсдант

Специцентосубсдендат

Специцентисубсдендат

Специтранссубсдендат

Специинценсубсдендат

Специцентесубсдендат

Специцентасубсдендат

Спецосубсдант

Спецоцентосубсдендат

Спецоцентисубсдендат

Спецотранссубсдендат

Спецоинценсубсдендат

Спецоцентесубсдендат

Спецоцентасубсдендат

Субсдант

Центосубсдант

Центисубсдант

Транссубсдант

Инценсубсдант

Центесубсдант

Центасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецаценто
суперсдендат

Спецацентисуперсдендат

Спецатранссуперсдендат

Спецаинценсуперсдендат

Спецацентесуперсдендат

Спецацентасуперсдендат

Спецесуперсдант

Спецецентосуперсдендат

Спецецентисуперсдендат

Спецетранссуперсдендат

Спецеинценсуперсдендат

Спецецентесуперсдендат

Спецецентасуперсдендат

Спедисуперсдант

Спедицентосуперсдендат

Спедицентисуперсдендат

Спедитранссуперсдендат

Спедиинценсуперсдендат

Спедицентесуперсдендат

Спедицентасуперсдендат

Спедесуперсдант

Спедецентосуперсдендат

Спедецентисуперсдендат

Спедетранссуперсдендат

Спедеинценсуперсдендат

Спедецентесуперсдендат

Спедецентасуперсдендат

Специсуперсдант

Специцентосуперсдендат

Специцентисуперсдендат

Специтранссуперсдендат

Специинценсуперсдендат

Специцентесуперсдендат

Специцентасуперсдендат

Спецосуперсдант

Спецоцентосуперсдендат

Спецоцентисуперсдендат

Спецотранссуперсдендат

Спецоинценсуперсдендат

Спецоцентесуперсдендат

Спецоцентасуперсдендат

Суперсдант

Центосуперсдант

Центисуперсдант

Транссуперсдант

Инценсуперсдант

Центесуперсдант

Центасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустедендат

Спецацентисустедендат

Спецатранссустедендат

Спецаинценсустедендат

Спецацентесустедендат

Спецацентасустедендат

Спецесустадант

Спецецентосустедендат

Спецецентисустедендат

Спецетранссустедендат

Спецеинценсустедендат

Спецецентесустедендат

Спецецентасустедендат

Спедисустадант

Спедицентосустедендат

Спедицентисустедендат

Спедитранссустедендат

Спедиинценсустедендат

Спедицентесустедендат

Спедицентасустедендат

Спедесустадант

Спедецентосустедендат

Спедецентисустедендат

Спедетранссустедендат

Спедеинценсустедендат

Спедецентесустедендат

Спедецентасустедендат

Специсустадант

Специцентосустедендат

Специцентисустедендат

Специтранссустедендат

Специинценсустедендат

Специцентесустедендат

Специцентасустедендат

Спецосустадант

Спецоцентосустедендат

Спецоцентисустедендат

Спецотранссустедендат

Спецоинценсустедендат

Спецоцентесустедендат

Спецоцентасустедендат

Суста
дант

Центосустадант

Центисустадант

Транссустадант

Инценсустадант

Центесустадант

Центасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Спецацентосустадендат

Спецацентисустадендат

Спецатранссустадендат

Спецаинценсустадендат

Спецацентесустадендат

Спецацентасустадендат

Спецесустадат

Спецецентосустадендат

Спецецентисустадендат

Спецетранссустадендат

Спецеинценсустадендат

Спецецентесустадендат

Спецецентасустадендат

Спедисустадат

Спедицентосустадендат

Спедицентисустадендат

Спедитранссустадендат

Спедиинценсустадендат

Спедицентесустадендат

Спедицентасустадендат

Спедесустадат

Спедецентосустадендат

Спедецентисустадендат

Спедетранссустадендат

Спедеинценсустадендат

Спедецентесустадендат

Спедецентасустадендат

Специсустадат

Специцентосустадендат

Специцентисустадендат

Специтранссустадендат

Специинценсустадендат

Специцентесустадендат

Специцентасустадендат

Спецосустадат

Спецоцентосустадендат

Спецоцентисустадендат

Спецотранссустадендат

Спецоинценсустадендат

Спецоцентесустадендат

Спецоцентасустадендит

Сустадат

Центосустадат

Центисустадат

Транссустадат

Инценсустадат

Центесустадат

Центасустадат

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

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Цендат

Центасустодендат

Центасустидендат

Центасубсдендат

Центасуперсдендат

Центасустедендат

Центасустадендат

Цендент
(цендант)

Центесустодендат

Центесустидендат

Центесубсдендат

Центесуперсдендат

Центесустедендат

Центесустадендат

Инцендент

Инценсустодендат

Инценсустидендат

Инценсубсдендат

Инценсуперсдендат

Инценсустедендат

Инценсустадендат

Трансцендент

Транссустодендат

Транссустидендат

Транссубсдендат

Транссуперсдендат

Транссустедендат

Транссустадендат

Центидент
(уницен
дент)

Центисустодендат

Центисустидендат

Центисубсдендат

Центисуперсдендат

Центисустедендат

Центисустадендат

Центодеид

Центосустодендат

Центосустидендат

Центосубсдендат

Центосуперсдендат

Центосустедендат

Центосустадендат

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецоцендат

Спецоцентасустодендат

Спецоцентасустидендат

Спецоцентасубсдендат

Спецоцентасуперсдендат

Спецоцентасустедендат

Спецоцентасустадендат

Спецоцендент

Спецоцентесустодендат

Спецоцентесустидендат

Спецоцентесубсдендат

Спецоцентесуперсдендат

Спецоцентесустедендат

Спецоцентесустадендат

Спецоинцендент

Спецоинценсустодендат

Спецоинценсустидендат

Спецоинценсубсдендат

Спецоинценсуперсдендат

Спецоинценсустедендат

Спецоинценсустадендат

Спецотрансцендент

Спецотранссустодендат

Спецотранссустидендат

Спецотранссубсдендат

Спецотранссуперсдендат

Спецотранссустедендат

Спецотранссустадендат

Спецоцентидент

Спецоцентисустодендат

Спецоцентисустидендат

Спецоцентисубсдендат

Спецоцентисуперсдендат

Спецоцентисустедендат

Спецоцентисустадендат

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодендат

Спецоцентосустидендат

Спецоцентосубсдендат

Спецоцентосуперсдендат

Спецоцентосустедендат

Спецоцентосустадендат

Спецодеид

Спецосустодеид

Спецосустадит

Спецосубсдант

Спецосуперсдант

Спецосустадант

Спецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Специцендат

Специцентасустодендат

Специцентасустидендат

Специцентасубсдендат

Специцентасуперсдендат

Специцентасустедендат

Специцентасустадендат

Специцендент

Специцентесустодендат

Специцентесустидендат

Специцентесубсдендат

Специцентесуперсдендат

Специцентесустедендат

Специцентесустадендат

Специинцендент

Специинценсустодендат

Специинценсустидендат

Специинценсубсдендат

Специинценсуперсдендат

Специинценсустедендат

Специинценсустадендат

Специтрансцендент

Специтранссустодендат

Специтранссустидендат

Специтранссубсдендат

Специтранссуперсдендат

Специтранссустедендат

Специтранссустадендат

Специцентидент

Специцентисустодендат

Специцентисустидендат

Специцентисубсдендат

Специцентисуперсдендат

Специцентисустедендат

Специцентисустадендат

Специцентодеид

Специцентосустодендат

Специцентосустидендат

Специцентосубсдендат

Специцентосуперсдендат

Специцентосустедендат

Специцентосустадендат

Специдит

Специсустодеид

Специсустадит

Специсубсдант

Специсуперсдант

Специсустадант

Специсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-VNIMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедецендат

Спедецентасустодендат

Спедецентасустидендат

Спедецентасубсдендат

Спедецентасуперсдендат

Спедецентасустедендат

Спедецентасустадендат

Спедецендент

Спедецентесустодендат

Спедецентесустидендат

Спедецентесубсдендат

Спедецентесуперсдендат

Спедецентесустедендат

Спедецентесустадендат

Спедеинцендент

Спедеинценсустодендат

Спедеинценсустидендат

Спедеинценсубсдендат

Спедеинценсуперсдендат

Спедеинценсустедендат

Спедеинценсустадендат

Спедетрансцендент

Спедетранссустодендат

Спедетранссустидендат

Спедетранссубсдендат

Спедетранссуперсдендат

Спедетранссустедендат

Спедетранссустадендат

Спедецентидент

Спедецентисустодендат

Спедецентисустидендат

Спедецентисубсдендат

Спедецентисуперсдендат

Спедецентисустедендат

Спедецентисустадендат

Спедецентодеид

Спедецентосустодендат

Спедецентосустидендат

Спедецентосубсдендат

Спедецентосуперсдендат

Спедецентосустедендат

Спедецентосустадендат

Специдент

Спедесустодеид

Спедесустадит

Спедесубсдант

Спедесуперсдант

Спедесустадант

Спедесустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедицендат

Спедицентасустодендат

Спедицентасустидендат

Спедицентасубсдендат

Спедицентасуперсдендат

Спедицентасустедендат

Спедицентасустадендат

Спедицендент

Спедицентесустодендат

Спедицентесустидендат

Спедицентесубсдендат

Спедицентесуперсдендат

Спедицентесустедендат

Спедицентесустадендат

Спедиинцендент

Спедиинценсустодендат

Спедиинценсустидендат

Спедиинценсубсдендат

Спедиинценсуперсдендат

Спедиинценсустедендат

Спедиинценсустадендат

Спедитрансцендент

Спедитранссустодендат

Спедитранссустидендат

Спедитранссубсдендат

Спедитранссуперсдендат

Спедитранссустедендат

Спедитранссустадендат

Спедицентидент

Спедицентисустодендат

Спедицентисустидендат

Спедицентисубсдендат

Спедицентисуперсдендат

Спедицентисустедендат

Спедицентисустадендат

Спедицентодеид

Спедицентосустодендат

Спедицентосустидендат

Спедицентосубсдендат

Спедицентосуперсдендат

Спедицентосустедендат

Спедицентосустадендат

Специдинт

Спедисустодеид

Спедисустадит

Спедисубсдант

Спедисуперсдант

Спедисустадант

Спедисустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецецендат

Спецецентасустодендат

Спецецентасустидендат

Спецецентасубсдендат

Спецецентасуперсдендат

Спецецентасустедендат

Спецецентасустадендат

Спецецендент

Спецецентесустодендат

Спецецентесустидендат

Спецецентесубсдендат

Спецецентесуперсдендат

Спецецентесустедендат

Спецецентесустадендат

Спецеинцендент

Спецеинценсустодендат

Спецеинценсустидендат

Спецеинценсубсдендат

Спецеинценсуперсдендат

Спецеинценсустедендат

Спецеинценсустадендат

Спецетрансцендент

Спецетранссустодендат

Спецетранссустидендат

Спецетранссубсдендат

Спецетранссуперсдендат

Спецетранссустедендат

Спецетранссустадендат

Спецецентидент

Спецецентисустодендат

Спецецентисустидендат

Спецецентисубсдендат

Спецецентисуперсдендат

Спецецентисустедендат

Спецецентисустадендат

Спецецентодеид

Спецецентосустодендат

Спецецентосустидендат

Спецецентосубсдендат

Спецецентосуперсдендат

Спецецентосустедендат

Спецецентосустадендат

Специдант

Спецесустодеид

Спецесустадит

Спецесубсдант

Спецесуперсдант

Спецесустадант

Спецесустадат

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

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодендат

Спецацентасустидендат

Спецацентасубсдендат

Спецацентасуперсдендат

Спецацентасустедендат

Спецацентасустадендат

Спецацендент

Спецацентесустодендат

Спецацентесустидендат

Спецацентесубсдендат

Спецацентесуперсдендат

Спецацентесустедендат

Спецацентесустадендат

Спецаинцендент

Спецаинценсустодендат

Спецаинценсустидендат

Спецаинценсубсдендат

Спецаинценсуперсдендат

Спецаинценсустедендат

Спецаинценсустадендат

Спецатрансцендент

Спецатранссустодендат

Спецатранссустидендат

Спецатранссубсдендат

Спецатранссуперсдендат

Спецатранссустедендат

Спецатранссустадендат

Спецацентидент

Спецацентисустодендат

Спецацентисустидендат

Спецацентисубсдендат

Спецацентисуперсдендат

Спецацентисустедендат

Спецацентисустадендат

Спецацентодеид

Спецацентосустодендат

Спецацентосустидендат

Спецацентосубсдендат

Спецацентосуперсдендат

Спецацентосустедендат

Спецацентосустадендат

Специдат

Спецасустодеид

Спецасустадит

Спецасубсдант

Спецасуперсдант

Спецасустадант

Спецасустадат

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например специдинт и трансцендент, специдинт, трансцендент и субсдант).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VS-хипертиподеид, т.е. идеен икономически субтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустодеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустадит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
4. Икономически субтисубсдант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперсдант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустадант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубсдант и икономически субтисуперсдант.
7. Икономически субтисустадат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентодеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентидент (икономически субтиуницендент) (съкр.
– субтиценти) – единство на икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
4. Икономически субтитрансцендент (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцендент (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентдент (икономически субтицендант) (съкр. –
субтиценте) – общо понятие за икономически субтитрансцендент и икономически субтиинцендент.
7. Икономически субтицендат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецодеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецидит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
4. Икономически субтиспецидент (съкр. – субтиспеде).
5. Икономически субтиспецидинт (съкр. – субтиспеди).
6. Икономически субтиспецидант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиспецидент и икономически субтиспецидинт.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с
индекс DT-VNSMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидно-разгърнати специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSMKBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от
3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

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

A

DT-VNSMK-AC/B-1
DT-VNSMK-AC/B-2
DT-VNSMK-AC/B-3
DT-VNSMK-AC/B-4
DT-VNSMK-AC/B-5
DT-VNSMK-AC/B-6
B

DT-VNSMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтиспецасустодендат

Субтиспецасустидендат

Субтиспецасубсдендат

Субтиспецасуперсдендат

Субтиспецасустедендат

Субтиспецасустадендат

Субтиспецидант

Субтиспецесустодендат

Субтиспецесустидендат

Субтиспецесубсдендат

Субтиспецесуперсдендат

Субтиспецесустедендат

Субтиспецесустадендат

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодендат

Субтиспедисустидендат

Субтиспедисубсдендат

Субтиспедисуперсдендат

Субтиспедисустедендат

Субтиспедисустадендат

Субтиспецидент

Субтиспедесустодендат

Субтиспедесустидендат

Субтиспедесубсдендат

Субтиспедесуперсдендат

Субтиспедесустедендат

Субтиспедесустадендат

Субтиспецидит

Субтиспецисустодендат

Субтиспецисустидендат

Субтиспецисубсдендат

Субтиспецисуперсдендат

Субтиспецисустедендат

Субтиспецисустадендат

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодендат

Субтиспецосустидендат

Субтиспецосубсдендат

Субтиспецосуперсдендат

Субтиспецосустедендат

Субтиспецосустадендат

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентосустодендат

Субтиспецацентосустидендат

Субтиспецацентосубсдендат

Субтиспецацентосуперсдендат

Субтиспецацентосустедендат

Субтиспецацентосустадендат

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодендат

Субтиспецецентосустидендат

Субтиспецецентосубсдендат

Субтиспецецентосуперсдендат

Субтиспецецентосустедендат

Субтиспецецентосустадендат

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодендат

Субтиспедицентосустидендат

Субтиспедицентосубсдендат

Субтиспедицентосуперсдендат

Субтиспедицентосустедендат

Субтиспедицентосустадендат

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодендат

Субтиспедецентосустидендат

Субтиспедецентосубсдендат

Субтиспедецентосуперсдендат

Субтиспедецентосустедендат

Субтиспедецентосустадендат

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодендат

Субтиспецицентосустидендат

Субтиспецицентосубсдендат

Субтиспецицентосуперсдендат

Субтиспецицентосустедендат

Субтиспецицентосустадендат

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодендат

Субтиспецоцентосустидендат

Субтиспецоцентосубсдендат

Субтиспецоцентосуперсдендат

Субтиспецоцентосустедендат

Субтиспецоцентосустадендат

Субтиценто-

Субтицентосустодеид

Субтицентосустадит

Субтицентосубсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентосустадант

Субтицентосустадат

деид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

203

1129

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентидент

Субтиспецацентисустодендат

Субтиспецацентисустидендат

Субтиспецацентисубсдендат

Субтиспецацентисуперсдендат

Субтиспецацентисустедендат

Субтиспецацентисустадендат

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодендат

Субтиспецецентисустидендат

Субтиспецецентисубсдендат

Субтиспецецентисуперсдендат

Субтиспецецентисустедендат

Субтиспецецентисустадендат

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодендат

Субтиспедицентисустидендат

Субтиспедицентисубсдендат

Субтиспедицентисуперсдендат

Субтиспедицентисустедендат

Субтиспедицентисустадендат

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодендат

Субтиспедецентисустидендат

Субтиспедецентисубсдендат

Субтиспедецентисуперсдендат

Субтиспедецентисустедендат

Субтиспедецентисустадендат

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодендат

Субтиспецицентисустидендат

Субтиспецицентисубсдендат

Субтиспецицентисуперсдендат

Субтиспецицентисустедендат

Субтиспецицентисустадендат

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодендат

Субтиспецоцентисустидендат

Субтиспецоцентисубсдендат

Субтиспецоцентисуперсдендат

Субтиспецоцентисустедендат

Субтиспецоцентисустадендат

Субтицентидент

Субтицентисустодеид

Субтицентисустадит

Субтицентисубсдант

Субтицентисуперсдант

Субтицентисустадант

Субтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецатрансцендент

Субтиспецатранссустодендат

Субтиспецатранссустидендат

Субтиспецатранссубсдендат

Субтиспецатранссуперсдендат

Субтиспецатранссустедендат

Субтиспецатранссустадендат

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодендат

Субтиспецетранссустидендат

Субтиспецетранссубсдендат

Субтиспецетранссуперсдендат

Субтиспецетранссустедендат

Субтиспецетранссустадендат

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодендат

Субтиспедитранссустидендат

Субтиспедитранссубсдендат

Субтиспедитранссуперсдендат

Субтиспедитранссустедендат

Субтиспедитранссустадендат

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодендат

Субтиспедетранссустидендат

Субтиспедетранссубсдендат

Субтиспедетранссуперсдендат

Субтиспедетранссустедендат

Субтиспедетранссустадендат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодендат

Субтиспецитранссустидендат

Субтиспецитранссубсдендат

Субтиспецитранссуперсдендат

Субтиспецитранссустедендат

Субтиспецитранссустадендат

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодендат

Субтиспецотранссустидендат

Субтиспецотранссубсдендат

Субтиспецотранссуперсдендат

Субтиспецотранссустедендат

Субтиспецотранссустадендат

Субтитрансцендент

Субтитранссустодеид

Субтитранссустадит

Субтитранссубсдант

Субтитранссуперсдант

Субтитранссустадант

Субтитранссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецаинцендент

Субтиспецаинценсустодендат

Субтиспецаинценсустидендат

Субтиспецаинценсубсдендат

Субтиспецаинценсуперсдендат

Субтиспецаинценсустедендат

Субтиспецаинценсустадендат

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодендат

Субтиспецеинценсустидендат

Субтиспецеинценсубсдендат

Субтиспецеинценсуперсдендат

Субтиспецеинценсустедендат

Субтиспецеинценсустадендат

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодендат

Субтиспедиинценсустидендат

Субтиспедиинценсубсдендат

Субтиспедиинценсуперсдендат

Субтиспедиинценсустедендат

Субтиспедиинценсустадендат

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодендат

Субтиспедеинценсустидендат

Субтиспедеинценсубсдендат

Субтиспедеинценсуперсдендат

Субтиспедеинценсустедендат

Субтиспедеинценсустадендат

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодендат

Субтиспециинценсустидендат

Субтиспециинценсубсдендат

Субтиспециинценсуперсдендат

Субтиспециинценсустедендат

Субтиспециинценсустадендат

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодендат

Субтиспецоинценсустидендат

Субтиспецоинценсубсдендат

Субтиспецоинценсуперсдендат

Субтиспецоинценсустедендат

Субтиспецоинценсустадендат

Субтиинцендент

Субтиинценсустодеид

Субтиинценсустадит

Субтиинценсубсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтиинценсустадант

Субтиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендент

Субтиспецацентесустодендат

Субтиспецацентесустидендат

Субтиспецацентесубсдендат

Субтиспецацентесуперсдендат

Субтиспецацентесустедендат

Субтиспецацентесустадендат

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодендат

Субтиспецецентесустидендат

Субтиспецецентесубсдендат

Субтиспецецентесуперсдендат

Субтиспецецентесустедендат

Субтиспецецентесустадендат

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодендат

Субтиспедицентесустидендат

Субтиспедицентесубсдендат

Субтиспедицентесуперсдендат

Субтиспедицентесустедендат

Субтиспедицентесустадендат

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодендат

Субтиспедецентесустидендат

Субтиспедецентесубсдендат

Субтиспедецентесуперсдендат

Субтиспедецентесустедендат

Субтиспедецентесустадендат

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодендат

Субтиспецицентесустидендат

Субтиспецицентесубсдендат

Субтиспецицентесуперсдендат

Субтиспецицентесустедендат

Субтиспецицентесустадендат

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодендат

Субтиспецоцентесустидендат

Субтиспецоцентесубсдендат

Субтиспецоцентесуперсдендат

Субтиспецоцентесустедендат

Субтиспецоцентесустадендат

Субтицендент

Субтицентесустодеид

Субтицентесустадит

Субтицентесубсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентесустадант

Субтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендат

Субтиспецацентасустодендат

Субтиспецацентасустидендат

Субтиспецацентасубсдендат

Субтиспецацентасуперсдендат

Субтиспецацентасустедендат

Субтиспецацентасустадендат

Субтиспецецендат

Субтиспецецентасустодендат

Субтиспецецентасустидендат

Субтиспецецентасубсдендат

Субтиспецецентасуперсдендат

Субтиспецецентасустедендат

Субтиспецецентасустадендат

Субтиспедицендат

Субтиспедицентасустодендат

Субтиспедицентасустидендат

Субтиспедицентасубсдендат

Субтиспедицентасуперсдендат

Субтиспедицентасустедендат

Субтиспедицентасустадендат

Субтиспедецендат

Субтиспедецентасустодендат

Субтиспедецентасустидендат

Субтиспедецентасубсдендат

Субтиспедецентасуперсдендат

Субтиспедецентасустедендат

Субтиспедецентасустадендат

Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодендат

Субтиспецицентасустидендат

Субтиспецицентасубсдендат

Субтиспецицентасуперсдендат

Субтиспецицентасустедендат

Субтиспецицентасустадендат

Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодендат

Субтиспецоцентасустидендат

Субтиспецоцентасубсдендат

Субтиспецоцентасуперсдендат

Субтиспецоцентасустедендат

Субтиспецоцентасустадендат

Субтицендат

Субтицентасустодеид

Субтицентасустадит

Субтицентасубсдант

Субтицентасуперсдант

Субтицентасустадант

Субтицентасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-VNSMK-BC/A-1
DT-VNSMK-BC/A-2
DT-VNSMK-BC/A-3
DT-VNSMK-BC/A-4
DT-VNSMK-BC/A-5

A

DT-VNSMK-BC/A-6
DT-VNSMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтиспецацентодендат

Субтиспецацентидендат

Субтиспецатрансдендат

Субтиспецаинцендендат

Субтиспецацентедендат

Субтиспецацентадендат

Субтиспецидант

Субтиспецецентодендат

Субтиспецецентидендат

Субтиспецетрансдендат

Субтиспецеинцендендат

Субтиспецецентедендат

Субтиспецецентадендат

Субтиспецидинт

Субтиспедицентодендат

Субтиспедицентидендат

Субтиспедитрансдендат

Субтиспедиинцендендат

Субтиспедицентедендат

Субтиспедицентадендат

Субтиспецидент

Субтиспедецентодендат

Субтиспедецентидендат

Субтиспедетрансдендат

Субтиспедеинцендендат

Субтиспедецентедендат

Субтиспедецентадендат

Субтиспецидит

Субтиспецицентодендат

Субтиспецицентидендат

Субтиспецитрансдендат

Субтиспециинцендендат

Субтиспецицентедендат

Субтиспецицентадендат

Субтиспецоцентидендат

Субтиспецотрансдендат

Субтиспецоинцендендат

Субтиспецоцентедендат

Субтиспецоцентадендат

Субтицентидент

Субтитрансцендент

Субтиинцендент

Субтицендент

Субтицендат

Субтиспецодеид

VSХипертиподеид

Субтицентодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустодеид

Субтиспецацентосустодендат

Субтиспецацентисустодендат

Субтиспецатранссустодендат

Субтиспецаинценсустодендат

Субтиспецацентесустодендат

Субтиспецацентасустодендат

Субтиспецесустодеид

Субтиспецецентосустодендат

Субтиспецецентисустодендат

Субтиспецетранссустодендат

Субтиспецеинценсустодендат

Субтиспецецентесустодендат

Субтиспецецентасустодендат

Субтиспедисустодеид

Субтиспедицентосустодендат

Субтиспедицентисустодендат

Субтиспедитранссустодендат

Субтиспедиинценсустодендат

Субтиспедицентесустодендат

Субтиспедицентасустодендат

Субтиспедесустодеид

Субтиспедецентосустодендат

Субтиспедецентисустодендат

Субтиспедетранссустодендат

Субтиспедеинценсустодендат

Субтиспедецентесустодендат

Субтиспедецентасустодендат

Субтиспецисустодеид

Субтиспецицентосустодендат

Субтиспецицентисустодендат

Субтиспецитранссустодендат

Субтиспециинценсустодендат

Субтиспецицентесустодендат

Субтиспецицентасустодендат

Субтиспецосустодеид

Субтиспецоцентосустодендат

Субтиспецоцентисустодендат

Субтиспецотранссустодендат

Субтиспецоинценсустодендат

Субтиспецоцентесустодендат

Субтиспецоцентасустодендат

Субтисустодеид

Субтицентосустодеид

Субтицентисустодеид

Субтитранссустодеид

Субтиинценсустодеид

Субтицентесустодеид

Субтицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадит

Субтиспецацентосустидендат

Субтиспецацентисустидендат

Субтиспецатранссустидендат

Субтиспецаинценсустидендат

Субтиспецацентесустидендат

Субтиспецацентасустидендат

Субтиспецесустадит

Субтиспецецентосустидендат

Субтиспецецентисустидендат

Субтиспецетранссустидендат

Субтиспецеинценсустидендат

Субтиспецецентесустидендат

Субтиспецецентасустидендат

Субтиспедисустадит

Субтиспедицентосустидендат

Субтиспедицентисустидендат

Субтиспедитранссустидендат

Субтиспедиинценсустидендат

Субтиспедицентесустидендат

Субтиспедицентасустидендат

Субтиспедесустадит

Субтиспедецентосустидендат

Субтиспедецентисустидендат

Субтиспедетранссустидендат

Субтиспедеинценсустидендат

Субтиспедецентесустидендат

Субтиспедецентасустидендат

Субтиспецисустадит

Субтиспецицентосустидендат

Субтиспецицентисустидендат

Субтиспецитранссустидендат

Субтиспециинценсустидендат

Субтиспецицентесустидендат

Субтиспецицентасустидендат

Субтиспецосустадит

Субтиспецоцентосустидендат

Субтиспецоцентисустидендат

Субтиспецотранссустидендат

Субтиспецоинценсустидендат

Субтиспецоцентесустидендат

Субтиспецоцентасустидендат

Субтисустадит

Субтицентосустадит

Субтицентисустадит

Субтитранссустадит

Субтиинценсустадит

Субтицентесустадит

Субтицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубсдант

Субтиспецаценто
субсдендат

Субтиспецацентисубсдендат

Субтиспецатранссубсдендат

Субтиспецаинценсубсдендат

Субтиспецацентесубсдендат

Субтиспецацентасубсдендат

Субтиспецесубсдант

Субтиспецецентосубсдендат

Субтиспецецентисубсдендат

Субтиспецетранссубсдендат

Субтиспецеинценсубсдендат

Субтиспецецентесубсдендат

Субтиспецецентасубсдендат

Субтиспедисубсдант

Субтиспедицентосубсдендат

Субтиспедицентисубсдендат

Субтиспедитранссубсдендат

Субтиспедиинценсубсдендат

Субтиспедицентесубсдендат

Субтиспедицентасубсдендат

Субтиспедесубсдант

Субтиспедецентосубсдендат

Субтиспедецентисубсдендат

Субтиспедетранссубсдендат

Субтиспедеинценсубсдендат

Субтиспедецентесубсдендат

Субтиспедецентасубсдендат

Субтиспецисубсдант

Субтиспецицентосубсдендат

Субтиспецицентисубсдендат

Субтиспецитранссубсдендат

Субтиспециинценсубсдендат

Субтиспецицентесубсдендат

Субтиспецицентасубсдендат

Субтиспецосубсдант

Субтиспецоцентосубсдендат

Субтиспецоцентисубсдендат

Субтиспецотранссубсдендат

Субтиспецоинценсубсдендат

Субтиспецоцентесубсдендат

Субтиспецоцентасубсдендат

Субтисубсдант

Субтицентосубсдант

Субтицентисубсдант

Субтитранссубсдант

Субтиинценсубсдант

Субтицентесубсдант

Субтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперсдант

Субтиспецаценто
суперсдендат

Субтиспецацентисуперсдендат

Субтиспецатранссуперсдендат

Субтиспецаинценсуперсдендат

Субтиспецацентесуперсдендат

Субтиспецацентасуперсдендат

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецецентосуперсдендат

Субтиспецецентисуперсдендат

Субтиспецетранссуперсдендат

Субтиспецеинценсуперсдендат

Субтиспецецентесуперсдендат

Субтиспецецентасуперсдендат

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедицентосуперсдендат

Субтиспедицентисуперсдендат

Субтиспедитранссуперсдендат

Субтиспедиинценсуперсдендат

Субтиспедицентесуперсдендат

Субтиспедицентасуперсдендат

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедецентосуперсдендат

Субтиспедецентисуперсдендат

Субтиспедетранссуперсдендат

Субтиспедеинценсуперсдендат

Субтиспедецентесуперсдендат

Субтиспедецентасуперсдендат

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецицентосуперсдендат

Субтиспецицентисуперсдендат

Субтиспецитранссуперсдендат

Субтиспециинценсуперсдендат

Субтиспецицентесуперсдендат

Субтиспецицентасуперсдендат

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецоцентосуперсдендат

Субтиспецоцентисуперсдендат

Субтиспецотранссуперсдендат

Субтиспецоинценсуперсдендат

Субтиспецоцентесуперсдендат

Субтиспецоцентасуперсдендат

Субтисуперсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентисуперсдант

Субтитранссуперсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадант

Субтиспецацентосустедендат

Субтиспецацентисустедендат

Субтиспецатранссустедендат

Субтиспецаинценсустедендат

Субтиспецацентесустедендат

Субтиспецацентасустедендат

Субтиспецесустадант

Субтиспецецентосустедендат

Субтиспецецентисустедендат

Субтиспецетранссустедендат

Субтиспецеинценсустедендат

Субтиспецецентесустедендат

Субтиспецецентасустедендат

Субтиспедисустадант

Субтиспедицентосустедендат

Субтиспедицентисустедендат

Субтиспедитранссустедендат

Субтиспедиинценсустедендат

Субтиспедицентесустедендат

Субтиспедицентасустедендат

Субтиспедесустадант

Субтиспедецентосустедендат

Субтиспедецентисустедендат

Субтиспедетранссустедендат

Субтиспедеинценсустедендат

Субтиспедецентесустедендат

Субтиспедецентасустедендат

Субтиспецисустадант

Субтиспецицентосустедендат

Субтиспецицентисустедендат

Субтиспецитранссустедендат

Субтиспециинценсустедендат

Субтиспецицентесустедендат

Субтиспецицентасустедендат

Субтиспецосустадант

Субтиспецоцентосустедендат

Субтиспецоцентисустедендат

Субтиспецотранссустедендат

Субтиспецоинценсустедендат

Субтиспецоцентесустедендат

Субтиспецоцентасустедендат

Субтисустадант

Субтицентосустадант

Субтицентисустадант

Субтитранссустадант

Субтиинценсустадант

Субтицентесустадант

Субтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадат

Субтиспецацентосустадендат

Субтиспецацентисустадендат

Субтиспецатранссустадендат

Субтиспецаинценсустадендат

Субтиспецацентесустадендат

Субтиспецацентасустадендат

Субтиспецесустадат

Субтиспецецентосустадендат

Субтиспецецентисустадендат

Субтиспецетранссустадендат

Субтиспецеинценсустадендат

Субтиспецецентесустадендат

Субтиспецецентасустадендат

Субтиспедисустадат

Субтиспедицентосустадендат

Субтиспедицентисустадендат

Субтиспедитранссустадендат

Субтиспедиинценсустадендат

Субтиспедицентесустадендат

Субтиспедицентасустадендат

Субтиспедесустадат

Субтиспедецентосустадендат

Субтиспедецентисустадендат

Субтиспедетранссустадендат

Субтиспедеинценсустадендат

Субтиспедецентесустадендат

Субтиспедецентасустадендат

Субтиспецисустадат

Субтиспецицентосустадендат

Субтиспецицентисустадендат

Субтиспецитранссустадендат

Субтиспециинценсустадендат

Субтиспецицентесустадендат

Субтиспецицентасустадендат

Субтиспецосустадат

Субтиспецоцентосустадендат

Субтиспецоцентисустадендат

Субтиспецотранссустадендат

Субтиспецоинценсустадендат

Субтиспецоцентесустадендат

Субтиспецоцентасустадендат

Субтисустадат

Субтицентосустадат

Субтицентисустадат

Субтитранссустадат

Субтиинценсустадат

Субтицентесустадат

Субтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-VNSMK-AB/C-7
DT-VNSMK-AB/C-6
DT-VNSMK-AB/C-5
DT-VNSMK-AB/C-4
DT-VNSMK-AB/C-3
DT-VNSMK-AB/C-2
A
DT-VNSMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субтицендат

Субтицентасустодендат

Субтицентасустидендат

Субтицентасубсдендат

Субтицентасуперсдендат

Субтицентасустедендат

Субтицентасустадендат

Субтицендент

Субтицентесустодендат

Субтицентесустидендат

Субтицентесубсдендат

Субтицентесуперсдендат

Субтицентесустедендат

Субтицентесустадендат

Субтиинцендент

Субтиинценсустодендат

Субтиинценсустидендат

Субтиинценсубсдендат

Субтиинценсуперсдендат

Субтиинценсустедендат

Субтиинценсустадендат

Субтитрансцендент

Субтитранссустодендат

Субтитранссустидендат

Субтитранссубсдендат

Субтитранссуперсдендат

Субтитранссустедендат

Субтитранссустадендат

Субтицентидент

Субтицентисустодендат

Субтицентисустидендат

Субтицентисубсдендат

Субтицентисуперсдендат

Субтицентисустедендат

Субтицентисустадендат

Субтицентодеид

Субтицентосустодендат

Субтицентосустидендат

Субтицентосубсдендат

Субтицентосуперсдендат

Субтицентосустедендат

Субтицентосустадендат

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни дукоплетностни
идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодендат

Субтиспецоцентасустидендат

Субтиспецоцентасубсдендат

Субтиспецоцентасуперсдендат

Субтиспецоцентасустедендат

Субтиспецоцентасустадендат

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодендат

Субтиспецоцентесустидендат

Субтиспецоцентесубсдендат

Субтиспецоцентесуперсдендат

Субтиспецоцентесустедендат

Субтиспецоцентесустадендат

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодендат

Субтиспецоинценсустидендат

Субтиспецоинценсубсдендат

Субтиспецоинценсуперсдендат

Субтиспецоинценсустедендат

Субтиспецоинценсустадендат

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодендат

Субтиспецотранссустидендат

Субтиспецотранссубсдендат

Субтиспецотранссуперсдендат

Субтиспецотранссустедендат

Субтиспецотранссустадендат

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодендат

Субтиспецоцентисустидендат

Субтиспецоцентисубсдендат

Субтиспецоцентисуперсдендат

Субтиспецоцентисустедендат

Субтиспецоцентисустадендат

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодендат

Субтиспецоцентосустидендат

Субтиспецоцентосубсдендат

Субтиспецоцентосуперсдендат

Субтиспецоцентосустедендат

Субтиспецоцентосустадендат

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодеид

Субтиспецосустадит

Субтиспецосубсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецосустадант

Субтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодендат

Субтиспецицентасустидендат

Субтиспецицентасубсдендат

Субтиспецицентасуперсдендат

Субтиспецицентасустедендат

Субтиспецицентасустадендат

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодендат

Субтиспецицентесустидендат

Субтиспецоцентесубсдендат

Субтиспецицентесуперсдендат

Субтиспецицентесустедендат

Субтиспецицентесустадендат

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодендат

Субтиспециинценсустидендат

Субтиспециинценсубсдендат

Субтиспециинценсуперсдендат

Субтиспециинценсустедендат

Субтиспециинценсустадендат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодендат

Субтиспецитранссустидендат

Субтиспецитранссубсдендат

Субтиспецитранссуперсдендат

Субтиспецитранссустедендат

Субтиспецитранссустадендат

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодендат

Субтиспецицентисустидендат

Субтиспецицентисубсдендат

Субтиспецицентисуперсдендат

Субтиспецицентисустедендат

Субтиспецицентисустадендат

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодендат

Субтиспецицентосустидендат

Субтиспецицентосубсдендат

Субтиспецицентосуперсдендат

Субтиспецицентосустедендат

Субтиспецицентосустадендат

Субтиспецидит

Субтиспецисустодеид

Субтиспецисустадит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецисустадант

Субтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

220

1146

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспедецендат

Субтиспедецентасустодендат

Субтиспедецентасустидендат

Субтиспедецентасубсдендат

Субтиспедецентасуперсдендат

Субтиспедецентасустедендат

Субтиспедецентасустадендат

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодендат

Субтиспедецентесустидендат

Субтиспедецентесубсдендат

Субтиспедецентесуперсдендат

Субтиспедецентесустедендат

Субтиспедецентесустадендат

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодендат

Субтиспедеинценсустидендат

Субтиспедеинценсубсдендат

Субтиспедеинценсуперсдендат

Субтиспедеинценсустедендат

Субтиспедеинценсустадендат

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодендат

Субтиспедетранссустидендат

Субтиспедетранссубсдендат

Субтиспедетранссуперсдендат

Субтиспедетранссустедендат

Субтиспедетранссустадендат

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодендат

Субтиспедецентисустидендат

Субтиспедецентисубсдендат

Субтиспедецентисуперсдендат

Субтиспедецентисустедендат

Субтиспедецентисустадендат

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодендат

Субтиспедецентосустидендат

Субтиспедецентосубсдендат

Субтиспедецентосуперсдендат

Субтиспедецентосустедендат

Субтиспедецентосустадендат

Субтиспецидент

Субтиспедесустодеид

Субтиспедесустадит

Субтиспедесубсдант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедесустадант

Субтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспедицендат

Субтиспедицентасустодендат

Субтиспедицентасустидендат

Субтиспедицентасубсдендат

Субтиспедицентасуперсдендат

Субтиспедицентасустедендат

Субтиспедицентасустадендат

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодендат

Субтиспедицентесустидендат

Субтиспедицентесубсдендат

Субтиспедицентесуперсдендат

Субтиспедицентесустедендат

Субтиспедицентесустадендат

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодендат

Субтиспедиинценсустидендат

Субтиспедиинценсубсдендат

Субтиспедиинценсуперсдендат

Субтиспедиинценсустедендат

Субтиспедиинценсустадендат

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодендат

Субтиспедитранссустидендат

Субтиспедитранссубсдендат

Субтиспедитранссуперсдендат

Субтиспедитранссустедендат

Субтиспедитранссустадендат

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодендат

Субтиспедицентисустидендат

Субтиспедицентисубсдендат

Субтиспедицентисуперсдендат

Субтиспедицентисустедендат

Субтиспедицентисустадендат

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодендат

Субтиспедицентосустидендат

Субтиспедицентосубсдендат

Субтиспедицентосуперсдендат

Субтиспедицентосустедендат

Субтиспедицентосустадендат

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодеид

Субтиспедисустадит

Субтиспедисубсдант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедисустадант

Субтиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецецендат

Субтиспецецентасустодендат

Субтиспецецентасустидендат

Субтиспецецентасубсдендат

Субтиспецецентасуперсдендат

Субтиспецецентасустедендат

Субтиспецецентасустадендат

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодендат

Субтиспецецентесустидендат

Субтиспецецентесубсдендат

Субтиспецецентесуперсдендат

Субтиспецецентесустедендат

Субтиспецецентесустадендат

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодендат

Субтиспецеинценсустидендат

Субтиспецеинценсубсдендат

Субтиспецеинценсуперсдендат

Субтиспецеинценсустедендат

Субтиспецеинценсустадендат

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодендат

Субтиспецетранссустидендат

Субтиспецетранссубсдендат

Субтиспецетранссуперсдендат

Субтиспецетранссустедендат

Субтиспецетранссустадендат

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодендат

Субтиспецецентисустидендат

Субтиспецецентисубсдендат

Субтиспецецентисуперсдендат

Субтиспецецентисустедендат

Субтиспецецентисустадендат

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодендат

Субтиспецецентосустидендат

Субтиспецецентосубсдендат

Субтиспецецентосуперсдендат

Субтиспецецентосустедендат

Субтиспецецентосустадендат

Субтиспецидант

Субтиспецесустодеид

Субтиспецесустадит

Субтиспецесубсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецесустадант

Субтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендат

Субтиспецацентасустодендат

Субтиспецацентасустидендат

Субтиспецацентасубсдендат

Субтиспецацентасуперсдендат

Субтиспецацентасустедендат

Субтиспецацентасустадендат

Субтиспецацендент

Субтиспецацентесустодендат

Субтиспецацентесустидендат

Субтиспецацентесубсдендат

Субтиспецацентесуперсдендат

Субтиспецацентесустедендат

Субтиспецацентесустадендат

Субтиспецаинцендент

Субтиспецаинценсустодендат

Субтиспецаинценсустидендат

Субтиспецаинценсубсдендат

Субтиспецаинценсуперсдендат

Субтиспецаинценсустедендат

Субтиспецаинценсустадендат

Субтиспецатрансцендент

Субтиспецатранссустодендат

Субтиспецатранссустидендат

Субтиспецатранссубсдендат

Субтиспецатранссуперсдендат

Субтиспецатранссустедендат

Субтиспецатранссустадендат

Субтиспецацентидент

Субтиспецацентисустодендат

Субтиспецацентисустидендат

Субтиспецацентисубсдендат

Субтиспецацентисуперсдендат

Субтиспецацентисустедендат

Субтиспецацентисустадендат

Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентосустодендат

Субтиспецацентосустидендат

Субтиспецацентосубсдендат

Субтиспецацентосуперсдендат

Субтиспецацентосустедендат

Субтиспецацентосустадендат

Субтиспецидат

Субтиспецасустодеид

Субтиспецасустадит

Субтиспецасубсдант

Субтиспецасуперсдант

Субтиспецасустадант

Субтиспецасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни дукоплетностни идейни
дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-VNSMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОАЛНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОМПЛЕТНОСТНИТЕ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic conceptual derelevant typical economic tenobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти и означавано с
индекс DT-ZNQMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZQ-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обси-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустоид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
4. Икономическа обсисубстанция (съкр. – обсисубс).
5. Икономическа обсисуперстанта (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за икономическа обсисубстанция и икономическа обсисуперстанта.
7. Икономически обсисустат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсидиспоид (съкр. – обсидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсидиспозит (съкр. – обсидиспи) – единство на икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление (икономическия обсифеномен).
4. Икономическа обсисъщност (съкр. – обсиес).
5. Икономическо обсиявление (съкр. – обсифено) (икономически обсифеномен).
6. Икономически обсидиспозант (съкр. – обсидиспе) – общо понятие за
икономическа обсисъщност и икономическо обсиявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически обсидиспозат (съкр. – обсидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецоид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецифит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
4. Икономическо обсисъдържание (съкр. – обсико).
5. Икономическа обсиформа (съкр. – обсифо).
6. Икономически обсиспецифант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономическо обсисъдържание и икономическа обсиформа.
7. Икономически обсиспецифат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNQMK-AC/B-1
DT-ZNQMK-AC/B-2
DT-ZNQMK-AC/B-3
DT-ZNQMK-AC/B-4
DT-ZNQMK-AC/B-5
DT-ZNQMK-AC/B-6
B

DT-ZNQMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецифат

Обсиспецасустодат

Обсиспецасустидат

Обсиспецасубсдат

Обсиспецасуперсдат

Остиспецасустедат

Обсиспецасустадат ≡
обсисустртаат

Обсиспецифант

Обсиспецесустодат

Обсиспецесустидат

Обсиспецесубсдат

Обсиспецесуперсдат

Обсиспецесустедат ≡
обсисустратант

Обсиспецесустадат

Обсиформа

Обсифосустодат

Обсифосустидат

Обсифосубсдат

Обсифосуперсдат
≡ обсисуперстратат

Обсифосустедат

Обсифосустадат

Обсисъдържание

Обсикосустодат

Обсикосустидат

Обсикосуперсдат

Обсикосустедат

Обсикосустадат

Обсиспецифит

Обсиспецисустодат

Обсиспецисустидат ≡
обсисустрататат

Обсиспецисубсдат

Обсиспецисуперсдат

Обсиспецисустедат

Обсиспецисустадат

Обсиспецоид

Обсиспецосустодат
≡ обсисустрататоид

Обсиспецосустидат

Обсиспецосубсдат

Обсиспецосуперсдат

Обсиспецосустедат

Обсиспецосустадат

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

Обсикосубсдат ≡
обсисубстратат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

6

1157

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспосустодат

Обсиспецадиспосустидат

Обсиспецадиспосубсдат

Обсиспецадиспосуперсдат

Обсиспецадиспосустедат

Обсиспецадиспосустадат

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустодат

Обсиспецедиспосустидат

Обсиспецедиспосубсдат

Обсиспецедиспосуперсдат

Обсиспецедиспосустедат

Обсиспецедиспосустадат

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустодат

Обсифодиспосустидат

Обсифодиспосубсдат

Обсифодиспосуперсдат

Обсифодиспосустедат

Обсифодиспосустадат

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустодат

Обсикодиспосустидат

Обсикодиспосубсдат

Обсикодиспосуперсдат

Обсикодиспосустедат

Обсикодиспосустадат

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустодат

Обсиспецидиспосустидат

Обсиспецидиспосубсдат

Обсиспецидиспосуперсдат

Обсиспецидиспосустедат

Обсиспецидиспосустадат

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустодат
≡ обсиреалититатоид

Обсиспецодиспосустидат

Обсиспецодиспосубсдат

Обсиспецодиспосуперсдат

Обсиспецодиспосустедат

Обсиспецодиспосустадат

Обсидиспоид

Обсидиспосустоид

Обсидиспосустит

Обсидиспосубстанция

Обсидиспосуперстанта

Обсидиспосустант

Обсидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустодат

Обсиспецадисписустидат

Обсиспецадисписуперсдат

Обсиспецадисписустедат

Обсиспецадисписустадат

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустодат

Обсиспецедисписустидат

Обсиспецедисписубсдат

Обсиспецедисписуперсдат

Обсиспецедисписустедат

Обсиспецедисписустадат

Обсифодиспозит

Обсифодисписустодат

Обсифодисписустидат

Обсифодисписубсдат

Обсифодисписуперсдат

Обсифодисписустедат

Обсифодисписустадат

Обсикодиспозит

Обсикодисписустодат

Обсикодисписустидат

Обсикодисписубсдат

Обсикодисписуперсдат

Обсикодисписустедат

Обсикодисписустадат

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустодат

Обсиспецидисписустидат ≡
обсиреалититатат

Обсиспецидисписубсдат

Обсиспецидисписуперсдат

Обсиспецидисписустедат

Обсиспецидисписустадат

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустодат

Обсиспецодисписустидат

Обсиспецодисписубсдат

Обсиспецодисписуперсдат

Обсиспецодисписустедат

Обсиспецодисписустадат

Обсидиспозит

Обсидисписустоид

Обсидисписустит

Обсидисписубстанция

Обсидисписуперстанта

Обсидисписустант

Обсидисписустат

Обсиспецадисписубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустодат

Обсиспецаессустидат

Обсиспецаессубсдат

Обсиспецаессуперсдат

Обсиспецаессустедат

Обсиспецаессустадат

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустодат

Обсиспецеессустидат

Обсиспецеессубсдат

Обсиспецеессуперсдат

Обсиспецеессустедат

Обсиспецеессустадат

Обсифосъщност

Обсифоессустодат

Обсифоессустидат

Обсифоессубсдат

Обсифоессуперсдат

Обсифоессустедат

Обсифоессустадат

Обсикосъщност

Обсикоессустодат

Обсикоессустидат

Обсикоессубсдат ≡
обсинатуритат

Обсикоессуперсдат

Обсикоессустедат

Обсикоессустадат

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустодат

Обсиспециессустидат

Обсиспециессубсдат

Обсиспециессуперсдат

Обсиспециессустедат

Обсисспециессустадат

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустодат

Обсиспецоессустидат

Обсиспецоессубсдат

Обсиспецоессуперсдат

Обсиспецоессустедат

Обсиспецоессустадат

Обсисъщност

Обсиессустоид

Обсиессустит

Обсиессубстанция

Обсиессуперстанта

Обсиессустант

Обсиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустодат

Обсиспецафеносустидат

Обсиспецафеносубсдат

Обсиспецафеносуперсдат

Обсиспецафеносустедат

Обсиспецафеносустадат

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустодат

Обсиспецефеносустидат

Обсиспецефеносубсдат

Обсиспецефеносуперсдат

Обсиспецефеносустедат

Обсиспецефеносустадат

Обсифофеномен

Обсифофеносустодат

Обсифофеносустидат

Обсифофеносубсдат

Обсифофеносуперсдат
≡ обсифактитат

Обсифофеносустедат

Обсифофеносустадат

Обсикофеномен

Обсикофеносустодат

Обсикофеносустидат

Обсикофеносубсдат

Обсикофеносуперсдат

Обсикофеносустедат

Обсикофеносустадат

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустодат

Обсиспецифеносустидат

Обсиспецифеносубсдат

Обсиспецифеносуперсдат

Обсиспецифеносустедат

Обсиспецифеносустадат

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустодат

Обсиспецофеносустидат

Обсиспецофеносубсдат

Обсиспецофеносуперсдат

Обсиспецофеносустедат

Обсиспецофеносустадат

Обсифеномен

Обсифеносустоид

Обсифеносустит

Обсифеносубстанция

Обсифеносуперстанта

Обсифеносустант

Обсифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспесустодат

Обсиспецадиспесустидат

Обсиспецадиспесуперсдат

Обсиспецадиспесустедат

Обсиспецадиспесустадат

Обсиспецедиспесустодат

Обсиспецедиспесустидат

Обсиспецедиспесуперсдат

Обсиспецедиспесустедат ≡
обсиреалититант

Обсиспецедиспесустадат

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустодат

Обсифодиспесустидат

Обсифодиспесубсдат

Обсифодиспесуперсдат

Обсифодиспесустедат

Обсифодиспесустадат

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустодат

Обсикодиспесустидат

Обсикодиспесубсдат

Обсикодиспесуперсдат

Обсикодиспесустедат

Обсикодиспесустадат

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустодат

Обсиспецидиспесустидат

Обсиспецидиспесубсдат

Обсиспецидиспесуперсдат

Обсиспецидиспесустедат

Обсиспецидиспесустадат

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустодат

Обсиспецодиспесустидат

Обсиспецодиспесубсдат

Обсиспецодиспесуперсдат

Обсиспецодиспесустедат

Обсиспецодиспесустадат

Обсидиспозант

Обсидиспесустоид

Обсидиспесустит

Обсидиспесубстанция

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспесустант

Обсидиспесустат

Обсиспецадиспозант

Обсиспецедиспозант

Обсиспецадиспесубсдат

Обсиспецедиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозат

Обсиспецадиспасустодат

Обсиспецадиспасустидат

Обсиспецадиспасубсдат

Обсиспецадиспасуперсдат

Обсиспецадиспасустедат

Обсиспецадиспасустадат ≡
обсиреалититат

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспасустодат

Обсиспецедиспасустидат

Обсиспецедиспасубсдат

Обсиспецедиспасуперсдат

Обсиспецедиспасустедат

Обсиспецедиспасустадат

Обсифодиспозат

Обсифодиспасустодат

Обсифодиспасустидат

Обсифодиспасубсдат

Обсифодиспасуперсдат

Обсифодиспасустедат

Обсифодиспасустадат

Обсикодиспозат

Обсикодиспасустодат

Обсикодиспасустидат

Обсикодиспасубсдат

Обсикодиспасуперсдат

Обсикодиспасустедат

Обсикодиспасустадат

Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустодат

Обсиспецидиспасустидат

Обсиспецидиспасубсдат

Обсиспецидиспасуперсдат

Обсиспецидиспасустедат

Обсиспецидиспасустадат

Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустодат

Обсиспецодиспасустидат

Обсиспецодиспасубсдат

Обсиспецодиспасуперсдат

Обсиспецодиспасустедат

Обсиспецодиспасустадат

Обсидиспозат

Обсидиспасустоид

Обсидиспасустит

Обсидиспасубстанция

Обсидиспасуперстанта

Обсидиспасустант

Обсидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1163

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNQMK-BC/A-1
DT-ZNQMK-BC/A-2
DT-ZNQMK-BC/A-3
DT-ZNQMK-BC/A-4
DT-ZNQMK-BC/A-5

A

DT-ZNQMK-BC/A-6
DT-ZNQMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисубтиспецифат

Обсиспецадисподат

Обсиспецадиспидат

Обсиспецаесдат

Обсиспецафенодат

Обсиспецадиспедат

Обсиспецадиспадат
≡ обсиесфеноформатат

Обсиспецифант

Обсиспецедисподат

Обсиспецедиспидат

Обсиспецеесдат

Обсиспецефенодат

Обсиспецедиспедат
≡ обсиесфеноформатант

Обсиспецедиспадат

Обсиформа

Обсифодисподат

Обсифодиспидат

Обсифоесдат

Обсифофенодат ≡
обсифеноформат

Обсифодиспедат

Обсифодиспадат

Обсисъдържание

Обсикодисподат

Обсикодиспидат

Обсикоесдат ≡
обсиесконтентат

Обсикофенодат

Обсикодиспедат

Обсикодиспадат

Обсиспецифит

Обсиспецидисподат

Обсиспецидиспидат
≡ обсиесфеноформататат

Обсиспециесдат

Обсиспецифенодат

Обсиспецидиспедат

Обсиспецидиспадат

Обсиспецоид

Обсиспецодисподат
≡ обсиесфеноформататоид

Обсиспецодиспидат

Обсиспецоесдат

Обсиспецофенодат

Обсиспецодиспедат

Обсиспецодиспадат

ZQХипертипоид

Обсидиспоид

Обсидиспозит

Обсисъщност

Обсифеномен

Обсидиспозант

Обсидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустоид

Обсиспецадиспосустодат

Обсиспецадисписустодат

Обсиспецаессустодат

Обсиспецафеносустодат

Обсиспецадиспесустодат

Обсиспецадиспасустодат

Обсиспецесустоид

Обсиспецедиспосустодат

Обсиспецедисписустодат

Обсиспецеессустодат

Обсиспецефеносустодат

Обсиспецедиспесустодат

Обсиспецедиспасустодат

Обсифосустоид

Обсифодиспосустодат

Обсифодисписустодат

Обсифоессустодат

Обсифофеносустодат

Обсифодиспесустодат

Обсифодиспасустодат

Обсикосустоид

Обсикодиспосустодат

Обсикодисписустодат

Обсикоессустодат

Обсикофеносустодат

Обсикодиспесустодат

Обсикодиспасустодат

Обсиспецисустоид

Обсиспецидиспосустодат

Обсиспецидисписустодат

Обсиспециессустодат

Обсиспецифеносустодат

Обсиспецидиспесустодат

Обсиспецидиспасустодат

Обсиспецосустоид

Обсиспецодиспосустодат
≡ обсиреалититатоид

Обсиспецодисписустодат

Обсиспецоессустодат

Обсиспецофеносустодат

Обсиспецодиспесустодат

Обсиспецодиспасустодат

Обсисустоид

Обсидиспосустоид

Обсидисписустоид

Обсиессустоид

Обсифеносустоид

Обсидиспесустоид

Обсидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустит

Обсиспецадиспосустидат

Обсиспецадисписуститдат

Обсиспецаессустидат

Обсиспецафеносустидат

Обсиспецадиспесустидат

Обсиспецадиспасустидат

Обсиспецесустит

Обсиспецедиспосустидат

Обсиспецедисписустидат

Обсиспецеессустидат

Обсиспецефеносустидат

Обсиспецедиспесустидат

Обсиспецедиспасустидат

Обсифосустит

Обсифодиспосустидат

Обсифодисписустидат

Обсифоессустидат

Обсифофеносустидат

Обсифодиспесустидат

Обсифодиспасустидат

Обсикосустит

Обсикодиспосустидат

Обсикодисписустидат

Обсикоессустидат

Обсикофеносустидат

Обсикодиспесустидат

Обсикодиспасустидат

Обсиспецисустит

Обсиспецидиспосустидат

Обсиспецидисписустидат ≡
обсиреалититатат

Обсиспециессустидат

Обсиспецифеносустидат

Обсиспецидиспесустидат

Обсиспецидиспасустидат

Обсиспецосустит

Обсиспецоди
спосустидат

Обсиспецодисписустидат

Обсиспецоессустидат

Обсиспецофеносустидат

Обсиспецодиспесустидат

Обсиспецодиспасустидат

Обсисустит

Обсидиспосустит

Обсидисписустит

Обсиессустит

Обсифеносустит

Обсидиспесустит

Обсидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубстанция

Обсиспецадиспосубсдат

Обсиспецадисписубсдат

Обсиспецаессубсдат

Обсиспецафеносубсдат

Обсиспецадиспесубсдат

Обсиспецадиспасубсдат

Обсиспецесубстанция

Обсиспецедиспосубсдат

Обсиспецедисписубсдат

Обсиспецеессубсдат

Обсиспецефеносубсдат

Обсиспецедиспесубсдат

Обсиспецедиспасубсдат

Обсифосубстанция

Обсифодиспосубсдат

Обсифодисписубсдат

Обсифоессубсдат

Обсифофеносубсдат

Обсифодиспесубсдат

Обсифодиспасубсдат

Обсикосубстанция

Обсикодиспосубсдат

Обсикодисписубсдат

Обсикоессубсдат ≡
обсинатуритат

Обсикофеносубсдат

Обсикодиспесубсдат

Обсикодиспасубсдат

Обсиспецисубстанция

Обсиспецидиспосубсдат

Обсиспецидисписубсдат

Обсиспециессубсдат

Обсиспецифеносубсдат

Обсиспецидиспесубсдат

Обсиспецидиспасубсдат

Обсиспецосубстанция

Обсиспецодиспосубсдат

Обсиспецодисписубсдат

Обсиспецоессубсдат

Обсиспецофеносубсдат

Обсиспецодиспесубсдат

Обсиспецодиспасубсдат

Обсисубстанция

Обсидиспосубстанция

Обсидисписубстанция

Обсиессубстанция

Обсифеносубстанция

Обсидиспесубстанция

Обсидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперстанта

Обсиспецадиспосуперсдат

Обсиспецадисписуперсдат

Обсиспецаессуперсдат

Обсиспецафеносуперсдат

Обсиспецадиспесуперсдат

Обсиспецадиспасуперсдат

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецедиспосуперсдат

Обсиспецедисписуперсдат

Обсисубтиспецеессуперс-

Обсиспецефеносуперсдат

Обсиспецедиспесуперсдат

Обсиспецедиспасуперсдат

Обсифосуперстанта

Обсифодиспосуперсдат

Обсифодисписуперсдат

Обсифоессуперсдат

Обсифофеносуперсдат
≡ обсифактитат

Обсифодиспесуперсдат

Обсифодиспасуперсдат

Обсикосуперстанта

Обсикодиспосуперсдат

Обсикодисписуперсдат

Обсикоессуперсдат

Обсикофеносуперсдат

Обсикодиспесуперсдат

Обсикодиспасуперсдат

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецидиспосуперсдат

Обсиспецидисписуперсдат

Обсиспециессуперсдат

Обсиспецифеносуперсдат

Обсиспецидиспесуперсдат

Обсиспецидиспасуперсдат

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецодиспосуперсдат

Обсиспецодисписуперсдат

Обсисубтиспецоессуперс-

Обсиспецофеносуперсдат

Обсиспецодиспесуперсдат

Обсиспецодиспасуперсдат

Обсисуперстанта

Обсидиспосуперстанта

Обсидисписуперстанта

Обсиессуперстанта

Обсифеносуперстанта

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустант

Обсиспецадиспосустедат

Обсиспецадисписустедат

Обсиспецаессустедат

Обсиспецафеносустедат

Обсиспецадиспесустедат

Обсиспецадиспасустедат

Обсиспецесустант

Обсиспецедиспосустедат

Обсиспецедисписустедат

Обсиспецеессустедат

Обсиспецефеносустедат

Обсиспецедиспесустедат ≡
обсиреалититант

Обсиспецедиспасустедат

Обсифосустант

Обсифодиспосустедат

Обсифодисписустедат

Обсифоессустедат

Обсифофеносустедат

Обсифодиспесустедат

Обсифодиспасустедат

Обсикосустант

Обсикодиспосустедат

Обсикодисписустедат

Обсикоессустедат

Обсикофеносустедат

Обсикодиспесустедат

Обсикодиспасустедат

Обсиспецисустант

Обсиспецидиспосустедат

Обсиспецидисписустедат

Обсиспециессустедат

Обсиспецифеносустедат

Обсиспецидиспесустедат

Обсиспецидиспасустедат

Обсиспецосустант

Обсиспецодиспосустедат

Обсиспецодисписустедат

Обсиспецоессустедат

Обсиспецофеносустедат

Обсиспецодиспесустедат

Обсиспецодиспасустедат

Обсисустант

Обсидиспосустант

Обсидисписустант

Обсиессустан

Обсифеносустант

Обсидиспесустант

Обсидиспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустат

Обсиспецадиспосустадат

Обсиспецадисписустадат

Обсиспецаессустадат

Обсиспецафеносустадат

Обсиспецадиспесустадат

Обсиспецадиспасустадат ≡
обсиреалититат

Обсиспецесустат

Обсиспецедиспосустадат

Обсиспецедисписустадат

Обсиспецеессустадат

Обсиспецефеносустадат

Обсиспецедиспесустадат

Обсиспецедиспасустадат

Обсифосустат

Обсифодиспосустадат

Обсифодисписустадат

Обсифоессустадат

Обсифофеносустадат

Обсифодиспесустадат

Обсифодиспасустадат

Обсикосустат

Обсикодиспосустадат

Обсикодисписустадат

Обсикоессустадат

Обсикофеносустадат

Обсикодиспесустадат

Обсикодиспасустадат

Обсиспецисустат

Обсиспецидиспосустадат

Обсиспецидисписустадат

Обсиспециессустадат

Обсиспецифеносустадат

Обсиспецидиспесустадат

Обсиспецидиспасустадат

Обсиспецосустат

Обсиспецодиспосустадат

Обсиспецодисписустадат

Обсиспецоессустадат

Обсиспецофеносустадат

Обсиспецодиспесустадат

Обсиспецодиспасустадат

Обсисустат

Обсидиспосустат

Обсидисписустат

Обсиессустат

Обсифеносустат

Обсидиспесустат

Обсидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

20

1171

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNQMK-AB/C-7
DT-ZNQMK-AB/C-6
DT-ZNQMK-AB/C-5
DT-ZNQMK-AB/C-4
DT-ZNQMK-AB/C-3
DT-ZNQMK-AB/C-2
A
DT-ZNQMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспозат

Обсидиспасустодат

Обсидиспасустидат

Обсидиспасубсдат

Обсидиспасуперсдат

Обсидиспасустедат

Обсидиспасустадат ≡
обсисусенстат

Обсидиспозант

Обсидиспесустодат

Обсидиспесустидат

Обсидиспесубсдат

Обсидиспесуперсдат

Обсидиспесустедат ≡
обсисусенстант

Обсидиспесустадат

Обсифеномен

Обсифеносустодат

Обсифеносустидат

Обсифеносубсдат

Обсифено
суперсдат
≡ обсисупсенстат

Обсифеносустедат

Обсифеносустадат

Обсисъщност

Обсиессустодат

Обсиессустидат

Обсиессубсдат ≡
обсисенстат

Обсиессуперсдат

Обсиессустедат

Обсиессустадат

Обсидиспозит

Обсидисписустодат

Обсидисписустидат ≡
обсисусенстатат

Обсидисписубсдат

Обсидисписуперсдат

Обсидисписустедат

Обсидисписустадат

Обсидиспоид

Обсидиспосустодат
≡ обсисусенстатоид

Обсидиспосустидат

Обсидиспосубсдат

Обсидиспосуперсдат

Обсидиспосустедат

Обсидиспосустадат

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустодат

Обсиспецодиспасустидат

Обсиспецодиспасубсдат

Обсиспецодиспасуперсдат

Обсиспецодиспасустедат

Обсиспецодиспасустадат

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустодат

Обсиспецодиспесустидат

Обсиспецодиспесубсдат

Обсиспецодиспесуперсдат

Обсиспецодиспесустедат

Обсиспецодиспесустадат

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустодат

Обсиспецофеносустидат

Обсиспецофеносубсдат

Обсиспецофеносуперсдат

Обсиспецофеносустедат

Обсиспецофеносустадат

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустадат

Обсиспецоессустидат

Обсиспецоессубсдат

Обсиспецоессуперсдат

Обсиспецоессустедат

Обсиспецоессустадат

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустодат

Обсиспецодисписустидат

Обсиспецодисписубсдат

Обсиспецодисписуперсдат

Обсиспецодисписустедат

Обсиспецодисписустадат

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустодат
≡ обсиреалититатоид

Обсиспецодиспосустидат

Обсиспецодиспосубсдат

Обсиспецодиспосуперсдат

Обсиспецодиспосустедат

Обсиспецодиспосустадат

Обсиспецоид

Обсиспецосустоид

Обсиспецосустит

Обсиспецосубстанция

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецосустант

Обсиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустодат

Обсиспецидиспасустидат

Обсиспецидиспасубсдат

Обсиспецидиспасуперсдат

Обсиспецидиспасустедат

Обсиспецидиспасустадат

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустодат

Обсиспецидиспесустидат

Обсиспецидиспесубсдат

Обсиспецидиспесуперсдат

Обсиспецидиспесустедат

Обсиспецидиспесустадат

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустодат

Обсиспецифеносустидат

Обсиспецифеносубсдат

Обсиспецифеносуперсдат

Обсиспецифеносустедат

Обсиспецифеносустадат

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустодат

Обсиспециессустидат

Обсиспециессубсдат

Обсиспециессуперсдат

Обсиспециессустедат

Обсиспециессустадат

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустодат

Обсиспецидисписустидат ≡
обсиреалититатат

Обсиспецидисписубсдат

Обсиспецидисписуперсдат

Обсиспецидисписустедат

Обсиспецидисписустадат

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустодат

Обсиспецидиспосустидат

Обсисубтиспецидиспосубсдат

Обсисубтиспецидиспосуперс-

Обсиспецидиспосустедат

Обсиспецидиспосустадат

Обсиспецифит

Обсиспецисустоид

Обсиспецисустит

Обсиспецисубстанция

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецисустант

Обсиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

24

1175

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикодиспозат

Обсикодиспасустодат

Обсикодиспасустидат

Обсикодиспасубсдат

Обсикодиспасуперсдат

Обсикодиспасустедат

Обсикодиспасустадат

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустодат

Обсикодиспесустидат

Обсикодиспесубсдат

Обсикодиспесуперсдат

Обсикодиспесустедат

Обсикодиспесустадат

Обсикофеномен

Обсикофеносустодат

Обсикофеносустидат

Обсикофеносубсдат ≡
обсинатуритат

Обсикофеносуперсдат

Обсикофеносустедат

Обсикофеносустадат

Обсикосъщност

Обсикоессустодат

Обсикоессустидат

Обсикоессубсдат

Обсикоессуперсдат

Обсикоессустедат

Обсикоессустадат

Обсикодиспозит

Обсикодисписустодат

Обсикодисписустидат

Обсикодисписубсдат

Обсикодисписуперсдат

Обсикодисписустедат

Обсикодисписустадат

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустодат

Обсикодиспосустидат

Обсикодиспосубсдат

Обсикодиспосуперсдат

Обсикодиспосустедат

Обсикодиспосустадат

Обсисъдържание

Обтикосустоид

Обсикосустит

Обсикосубстанция

Обсикосуперстанта

Обсикосустант

Обсикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

25

1176

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифодиспозат

Обсифодиспасустодат

Обсифодиспасустидат

Обсифодиспасубсдат

Обсифодиспасуперсдат

Обсифодиспасустедат

Обсифодиспасустадат

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустодат

Обсифодиспесустидат

Обсифодиспесубсдат

Обсифодиспесуперсдат

Обсифодиспесустедат

Обсифодиспесустадат

Обсифофеномен

Обсифофеносустодат

Обсифофеносустидат

Обсифофеносубсдат

Обсифофеносуперсдат
≡ обсифактитат

Обсифофеносустедат

Обсифофеносустадат

Обсифосъщност

Обсифоессустодат

Обсифоессустидат

Обсифоессубсдат

Обсифоессуперсдат

Обсифоессустедат

Обсифоессустадат

Обсифодиспозит

Обсифодисписустодат

Обсифодисписустидат

Обсифодисписубсдат

Обсифодисписуперсдат

Обсифодисписустедат

Обсифодисписустадат

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустодат

Обсифодиспосустидат

Обсифодиспосубсдат

Обсифодиспосуперсдат

Обсифодиспосустедат

Обсифодиспосустадат

Обсиформа

Обсифосустоид

Обсифосустит

Обсифосубстанция

Обсифосуперстанта

Обсифосустант

Обсифосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецедиспасустодат

Обсиспецедиспасустидат

Обсиспецедиспасуперсдат

Обсиспецедиспасустедат

Обсиспецедиспасустадат

Обсиспецедиспесустодат

Обсиспецедиспесустидат

Обсиспецедиспесуперсдат

Обсиспецедиспесустедат ≡
обсиреалититант

Обсиспецедиспесустадат

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустодат

Обсиспецефеносустидат

Обсиспецефеносубсдат

Обсиспецефеносуперсдат

Обсиспецефеносустедат

Обсиспецефеносустадат

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустадат

Обсиспецеессустидат

Обсиспецеессубсдат

Обсиспецеессуперсдат

Обсиспецеессустедат

Обсиспецеессустадат

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустодат

Обсиспецедисписустидат

Обсиспецедисписубсдат

Обсиспецедисписуперсдат

Обсиспецедисписустедат

Обсиспецедисписустадат

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустодат

Обсиспецедиспосустидат

Обсиспецедиспосубсдат

Обсиспецедиспосуперсдат

Обсиспецедиспосустедат

Обсиспецедиспосустадат

Обсиспецифант

Обсиспецесустоид

Обсиспецесустит

Обсиспецесубстанция

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецесустант

Обсиспецесустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспасубсдат

Обсиспецедиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозат

Обсиспецадиспасустодат

Обсиспецадиспасустидат

Обсиспецадиспасубсдат

Обсиспецадиспасуперсдат

Обсиспецадиспасустедат

Обсиспецадиспасустадат ≡
обсиреалититат

Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспесустодат

Обсиспецадиспесустидат

Обсиспецадиспесубсдат

Обсиспецадиспесуперсдат

Обсиспецадиспесустедат

Обсиспецадиспесустадат

Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустодат

Обсиспецафеносустидат

Обсиспецафеносубсдат

Обсиспецафеносуперсдат

Обсиспецафеносустедат

Обсиспецафеносустадат

Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустодат

Обсиспецаессустидат

Обсиспецаессубсдат

Обсиспецаессуперсдат

Обсиспецаессустедат

Обсиспецаессустадат

Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустодат

Обсиспецадисписустидат

Обсиспецадисписубсдат

Обсиспецадисписуперсдат

Обсиспецадисписустедат

Обсиспецадисписустадат

Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспосустодат

Обсиспецадиспосустидат

Обсиспецадиспосубсдат

Обсиспецадиспосуперсдат

Обсиспецадиспосустедат

Обсиспецадиспосустадат

Обсиспецифат

Обсиспецасустоид

Обсиспецасустит

Обсиспецасубстанция

Обсиспецасуперстанта

Обсиспецасустант

Обсиспецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобсиингредиенти (DT-ZNQMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic conceptual derelevant typical economic tenobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти и означавано с
индекс DT-ZNOMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и но30
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически ZO-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустоид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
4. Икономическа обтисубстанция (съкр. – обтисубс).
5. Икономическа обтисуперстанта (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за икономическа обтисубстанция и икономическа обтисуперстанта.
7. Икономически обтисустат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтидиспоид (съкр. – обтидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтидиспозит (съкр. – обтидиспи) – единство на икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление (икономическия обтифеномен).
4. Икономическа обтисъщност (съкр. – обтиес).
5. Икономическо обтиявление (съкр. – обтифено) (икономически обтифеномен).
6. Икономически обтидиспозант (съкр. – обтидиспе) – общо понятие за
икономическа обтисъщност и икономическо обтиявление.
7. Икономически обтидиспозат (съкр. – обтидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление.
31

1182

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецоид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецифит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
4. Икономическо обтисъдържание (съкр. – обтико).
5. Икономическа обтиформа (съкр. – обтифо).
6. Икономически обтиспецифант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономическо обтисъдържание и икономическа обтиформа.
7. Икономически обтиспецифат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNOMK-AC/B-1
DT-ZNOMK-AC/B-2
DT-ZNOMK-AC/B-3
DT-ZNOMK-AC/B-4
DT-ZNOMK-AC/B-5
DT-ZNOMK-AC/B-6
B

DT-ZNOMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти

33

1184

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтиспецасустодат

Обтиспецасустидат

Обтиспецасубсдат

Обтиспецасуперсдат

Обтиспецасустедат

Обтиспецасустадат ≡
обтисустртаат

Обтиспецифант

Обтиспецесустодат

Обтиспецесустидат

Обтиспецесубсдат

Обтиспецесуперсдат

Обтиспецесустедат ≡
обтисустратант

Обтиспецесустадат

Обтиформа

Обтифосустодат

Обтифосустидат

Обтифосубсдат

Обтифосуперсдат
≡ обтисуперстратат

Обтифосустедат

Обтифосустадат

Обтисъдържание

Обтикосустодат

Обтикосустидат

Обтикосуперсдат

Обтикосустедат

Обтикосустадат

Обтиспецифит

Обтиспецисустодат

Обтиспецисустидат ≡
обтисустрататат

Обтиспецисубсдат

Обтиспецисуперсдат

Обтиспецисустедат

Обтиспецисустадат

Обтиспецоид

Обтиспецосустодат
≡ обтисустрататоид

Обтиспецосустидат

Обтиспецосубсдат

Обтиспецосуперсдат

Обтиспецосустедат

Обтиспецосустадат

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

Обтикосубсдат ≡
обтисубстратат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустодат

Обтиспецадиспосустидат

Обтиспецадиспосубсдат

Обтиспецадиспосуперсдат

Обтиспецадиспосустедат

Обтиспецадиспосустадат

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустодат

Обтиспецедиспосустидат

Обтиспецедиспосубсдат

Обтиспецедиспосуперсдат

Обтиспецедиспосустедат

Обтиспецедиспосустадат

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодат

Обтифодиспосустидат

Обтифодиспосубсдат

Обтифодиспосуперсдат

Обтифодиспосустедат

Обтифодиспосустадат

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустодат

Обтикодиспосустидат

Обтикодиспосубсдат

Обтикодиспосуперсдат

Обтикодиспосустедат

Обтикодиспосустадат

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустодат

Обтиспецидиспосустидат

Обтиспецидиспосубсдат

Обтиспецидиспосуперсдат

Обтиспецидиспосустедат

Обтиспецидиспосустадат

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустодат
≡ обтиреалититатоид

Обтиспецодиспосустидат

Обтиспецодиспосубсдат

Обтиспецодиспосуперсдат

Обтиспецодиспосустедат

Обтиспецодиспосустадат

Обтидиспоид

Обтидиспосустоид

Обтидиспосустит

Обтидиспосубстанция

Обтидиспосуперстанта

Обтидиспосустант

Обтидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустодат

Обтиспецадисписустидат

Обтиспецадисписуперсдат

Обтиспецадисписустедат

Обтиспецадисписустадат

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустодат

Обтиспецедисписустидат

Обтиспецедисписубсдат

Обтиспецедисписуперсдат

Обтиспецедисписустедат

Обтиспецедисписустадат

Обтифодиспозит

Обтифодисписустодат

Обтифодисписустидат

Обтифодисписубсдат

Обтифодисписуперсдат

Обтифодисписустедат

Обтифодисписустадат

Обтикодиспозит

Обтикодисписустодат

Обтикодисписустидат

Обтикодисписубсдат

Обтикодисписуперсдат

Обтикодисписустедат

Обтикодисписустадат

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустодат

Обтиспецидисписустидат ≡
обтиреалититатат

Обтиспецидисписубсдат

Обтиспецидисписуперсдат

Обтиспецидисписустедат

Обтиспецидисписустадат

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустодат

Обтиспецодисписустидат

Обтиспецодисписубсдат

Обтиспецодисписуперсдат

Обтиспецодисписустедат

Обтиспецодисписустадат

Обтидиспозит

Обтидисписустоид

Обтидисписустит

Обтидисписубстанция

Обтидисписуперстанта

Обтидисписустант

Обтидисписустат

Обтиспецадисписубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустодат

Обтиспецаессустидат

Обтиспецаессубсдат

Обтиспецаессуперсдат

Обтиспецаессустедат

Обтиспецаессустадат

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустодат

Обтиспецеессустидат

Обтиспецеессубсдат

Обтиспецеессуперсдат

Обтиспецеессустедат

Обтиспецеессустадат

Обтифосъщност

Обтифоессустодат

Обтифоессустидат

Обтифоессубсдат

Обтифоессуперсдат

Обтифоессустедат

Обтифоессустадат

Обтикосъщност

Обтикоессустодат

Обтикоессустидат

Обтикоессубсдат ≡
обтинатуритат

Обтикоессуперсдат

Обтикоессустедат

Обтикоессустадат

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустодат

Обтиспециессустидат

Обтиспециессубсдат

Обтиспециессуперсдат

Обтиспециессустедат

Обтисспециессустадат

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустодат

Обтиспецоессустидат

Обтиспецоессубсдат

Обтиспецоессуперсдат

Обтиспецоессустедат

Обтиспецоессустадат

Обтисъщност

Обтиессустоид

Обтиессустит

Обтиессубстанция

Обтиессуперстанта

Обтиессустант

Обтиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустодат

Обтиспецафеносустидат

Обтиспецафеносубсдат

Обтиспецафеносуперсдат

Обтиспецафеносустедат

Обтиспецафеносустадат

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустодат

Обтиспецефеносустидат

Обтиспецефеносубсдат

Обтиспецефеносуперсдат

Обтиспецефеносустедат

Обтиспецефеносустадат

Обтифофеномен

Обтифофеносустодат

Обтифофеносустидат

Обтифофеносубсдат

Обтифофеносуперсдат
≡ обтифактитат

Обтифофеносустедат

Обтифофеносустадат

Обтикофеномен

Обтикофеносустодат

Обтикофеносустидат

Обтикофеносубсдат

Обтикофеносуперсдат

Обтикофеносустедат

Обтикофеносустадат

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустодат

Обтиспецифеносустидат

Обтиспецифеносубсдат

Обтиспецифеносуперсдат

Обтиспецифеносустедат

Обтиспецифеносустадат

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустодат

Обтиспецофеносустидат

Обтиспецофеносубсдат

Обтиспецофеносуперсдат

Обтиспецофеносустедат

Обтиспецофеносустадат

Обтифеномен

Обтифеносустоид

Обтифеносустит

Обтифеносубстанция

Обтифеносуперстанта

Обтифеносустант

Обтифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспесустодат

Обтиспецадиспесустидат

Обтиспецадиспесуперсдат

Обтиспецадиспесустедат

Обтиспецадиспесустадат

Обтиспецедиспесустодат

Обтиспецедиспесустидат

Обтиспецедиспесуперсдат

Обтиспецедиспесустедат ≡
обтиреалититант

Обтиспецедиспесустадат

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодат

Обтифодиспесустидат

Обтифодиспесубсдат

Обтифодиспесуперсдат

Обтифодиспесустедат

Обтифодиспесустадат

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустодат

Обтикодиспесустидат

Обтикодиспесубсдат

Обтикодиспесуперсдат

Обтикодиспесустедат

Обтикодиспесустадат

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустодат

Обтиспецидиспесустидат

Обтиспецидиспесубсдат

Обтиспецидиспесуперсдат

Обтиспецидиспесустедат

Обтиспецидиспесустадат

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустодат

Обтиспецодиспесустидат

Обтиспецодиспесубсдат

Обтиспецодиспесуперсдат

Обтиспецодиспесустедат

Обтиспецодиспесустадат

Обтидиспозант

Обтидиспесустоид

Обтидиспесустит

Обтидиспесубстанция

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспесустант

Обтидиспесустат

Обтиспецадиспозант

Обтиспецедиспозант

Обтиспецадиспесубсдат

Обтиспецедиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозат

Обтиспецадиспасустодат

Обтиспецадиспасустидат

Обтиспецадиспасубсдат

Обтиспецадиспасуперсдат

Обтиспецадиспасустедат

Обтиспецадиспасустадат ≡
обтиреалититат

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспасустодат

Обтиспецедиспасустидат

Обтиспецедиспасубсдат

Обтиспецедиспасуперсдат

Обтиспецедиспасустедат

Обтиспецедиспасустадат

Обтифодиспозат

Обтифодиспасустодат

Обтифодиспасустидат

Обтифодиспасубсдат

Обтифодиспасуперсдат

Обтифодиспасустедат

Обтифодиспасустадат

Обтикодиспозат

Обтикодиспасустодат

Обтикодиспасустидат

Обтикодиспасубсдат

Обтикодиспасуперсдат

Обтикодиспасустедат

Обтикодиспасустадат

Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустодат

Обтиспецидиспасустидат

Обтиспецидиспасубсдат

Обтиспецидиспасуперсдат

Обтиспецидиспасустедат

Обтиспецидиспасустадат

Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустодат

Обтиспецодиспасустидат

Обтиспецодиспасубсдат

Обтиспецодиспасуперсдат

Обтиспецодиспасустедат

Обтиспецодиспасустадат

Обтидиспозат

Обтидиспасустоид

Обтидиспасустит

Обтидиспасубстанция

Обтидиспасуперстанта

Обтидиспасустант

Обтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNOMK-BC/A-1
DT-ZNOMK-BC/A-2
DT-ZNOMK-BC/A-3
DT-ZNOMK-BC/A-4
DT-ZNOMK-BC/A-5

A

DT-ZNOMK-BC/A-6
DT-ZNOMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисубтиспецифат

Обтиспецадисподат

Обтиспецадиспидат

Обтиспецаесдат

Обтиспецафенодат

Обтиспецадиспедат

Обтиспецадиспадат
≡ обтиесфеноформатат

Обтиспецифант

Обтиспецедисподат

Обтиспецедиспидат

Обтиспецеесдат

Обтиспецефенодат

Обтиспецедиспедат
≡ обтиесфеноформатант

Обтиспецедиспадат

Обтиформа

Обтифодисподат

Обтифодиспидат

Обтифоесдат

Обтифофенодат ≡
обтифеноформат

Обтифодиспедат

Обтифодиспадат

Обтисъдържание

Обтикодисподат

Обтикодиспидат

Обтикоесдат ≡
обтиесконтентат

Обтикофенодат

Обтикодиспедат

Обтикодиспадат

Обтиспецифит

Обтиспецидисподат

Обтиспецидиспидат
≡ обтиесфеноформататат

Обтиспециесдат

Обтиспецифенодат

Обтиспецидиспедат

Обтиспецидиспадат

Обтиспецоид

Обтиспецодисподат
≡ обтиесфеноформататоид

Обтиспецодиспидат

Обтиспецоесдат

Обтиспецофенодат

Обтиспецодиспедат

Обтиспецодиспадат

ZOХипертипоид

Обтидиспоид

Обтидиспозит

Обтисъщност

Обтифеномен

Обтидиспозант

Обтидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустоид

Обтиспецадиспосустодат

Обтиспецадисписустодат

Обтиспецаессустодат

Обтиспецафеносустодат

Обтиспецадиспесустодат

Обтиспецадиспасустодат

Обтиспецесустоид

Обтиспецедиспосустодат

Обтиспецедисписустодат

Обтиспецеессустодат

Обтиспецефеносустодат

Обтиспецедиспесустодат

Обтиспецедиспасустодат

Обтифосустоид

Обтифодиспосустодат

Обтифодисписустодат

Обтифоессустодат

Обтифофеносустодат

Обтифодиспесустодат

Обтифодиспасустодат

Обтикосустоид

Обтикодиспосустодат

Обтикодисписустодат

Обтикоессустодат

Обтикофеносустодат

Обтикодиспесустодат

Обтикодиспасустодат

Обтиспецисустоид

Обтиспецидиспосустодат

Обтиспецидисписустодат

Обтиспециессустодат

Обтиспецифеносустодат

Обтиспецидиспесустодат

Обтиспецидиспасустодат

Обтиспецосустоид

Обтиспецодиспосустодат
≡ обтиреалититатоид

Обтиспецодисписустодат

Обтиспецоессустодат

Обтиспецофеносустодат

Обтиспецодиспесустодат

Обтиспецодиспасустодат

Обтисустоид

Обтидиспосустоид

Обтидисписустоид

Обтиессустоид

Обтифеносустоид

Обтидиспесустоид

Обтидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустит

Обтиспецадиспосустидат

Обтиспецадисписуститдат

Обтиспецаессустидат

Обтиспецафеносустидат

Обтиспецадиспесустидат

Обтиспецадиспасустидат

Обтиспецесустит

Обтиспецедиспосустидат

Обтиспецедисписустидат

Обтиспецеессустидат

Обтиспецефеносустидат

Обтиспецедиспесустидат

Обтиспецедиспасустидат

Обтифосустит

Обтифодиспосустидат

Обтифодисписустидат

Обтифоессустидат

Обтифофеносустидат

Обтифодиспесустидат

Обтифодиспасустидат

Обтикосустит

Обтикодиспосустидат

Обтикодисписустидат

Обтикоессустидат

Обтикофеносустидат

Обтикодиспесустидат

Обтикодиспасустидат

Обтиспецисустит

Обтиспецидиспосустидат

Обтиспецидисписустидат ≡
обтиреалититатат

Обтиспециессустидат

Обтиспецифеносустидат

Обтиспецидиспесустидат

Обтиспецидиспасустидат

Обтиспецосустит

Обтиспецоди
спосустидат

Обтиспецодисписустидат

Обтиспецоессустидат

Обтиспецофеносустидат

Обтиспецодиспесустидат

Обтиспецодиспасустидат

Обтисустит

Обтидиспосустит

Обтидисписустит

Обтиессустит

Обтифеносустит

Обтидиспесустит

Обтидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубстанция

Обтиспецадиспосубсдат

Обтиспецадисписубсдат

Обтиспецаессубсдат

Обтиспецафеносубсдат

Обтиспецадиспесубсдат

Обтиспецадиспасубсдат

Обтиспецесубстанция

Обтиспецедиспосубсдат

Обтиспецедисписубсдат

Обтиспецеессубсдат

Обтиспецефеносубсдат

Обтиспецедиспесубсдат

Обтиспецедиспасубсдат

Обтифосубстанция

Обтифодиспосубсдат

Обтифодисписубсдат

Обтифоессубсдат

Обтифофеносубсдат

Обтифодиспесубсдат

Обтифодиспасубсдат

Обтикосубстанция

Обтикодиспосубсдат

Обтикодисписубсдат

Обтикоессубсдат ≡
обтинатуритат

Обтикофеносубсдат

Обтикодиспесубсдат

Обтикодиспасубсдат

Обтиспецисубстанция

Обтиспецидиспосубсдат

Обтиспецидисписубсдат

Обтиспециессубсдат

Обтиспецифеносубсдат

Обтиспецидиспесубсдат

Обтиспецидиспасубсдат

Обтиспецосубстанция

Обтиспецодиспосубсдат

Обтиспецодисписубсдат

Обтиспецоессубсдат

Обтиспецофеносубсдат

Обтиспецодиспесубсдат

Обтиспецодиспасубсдат

Обтисубстанция

Обтидиспосубстанция

Обтидисписубстанция

Обтиессубстанция

Обтифеносубстанция

Обтидиспесубстанция

Обтидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперстанта

Обтиспецадиспосуперсдат

Обтиспецадисписуперсдат

Обтиспецаессуперсдат

Обтиспецафеносуперсдат

Обтиспецадиспесуперсдат

Обтиспецадиспасуперсдат

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецедиспосуперсдат

Обтиспецедисписуперсдат

Обтисубтиспецеессуперс-

Обтиспецефеносуперсдат

Обтиспецедиспесуперсдат

Обтиспецедиспасуперсдат

Обтифосуперстанта

Обтифодиспосуперсдат

Обтифодисписуперсдат

Обтифоессуперсдат

Обтифофеносуперсдат
≡ обтифактитат

Обтифодиспесуперсдат

Обтифодиспасуперсдат

Обтикосуперстанта

Обтикодиспосуперсдат

Обтикодисписуперсдат

Обтикоессуперсдат

Обтикофеносуперсдат

Обтикодиспесуперсдат

Обтикодиспасуперсдат

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецидиспосуперсдат

Обтиспецидисписуперсдат

Обтиспециессуперсдат

Обтиспецифеносуперсдат

Обтиспецидиспесуперсдат

Обтиспецидиспасуперсдат

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецодиспосуперсдат

Обтиспецодисписуперсдат

Обтисубтиспецоессуперс-

Обтиспецофеносуперсдат

Обтиспецодиспесуперсдат

Обтиспецодиспасуперсдат

Обтисуперстанта

Обтидиспосуперстанта

Обтидисписуперстанта

Обтиессуперстанта

Обтифеносуперстанта

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустант

Обтиспецадиспосустедат

Обтиспецадисписустедат

Обтиспецаессустедат

Обтиспецафеносустедат

Обтиспецадиспесустедат

Обтиспецадиспасустедат

Обтиспецесустант

Обтиспецедиспосустедат

Обтиспецедисписустедат

Обтиспецеессустедат

Обтиспецефеносустедат

Обтиспецедиспесустедат ≡
обтиреалититант

Обтиспецедиспасустедат

Обтифосустант

Обтифодиспосустедат

Обтифодисписустедат

Обтифоессустедат

Обтифофеносустедат

Обтифодиспесустедат

Обтифодиспасустедат

Обтикосустант

Обтикодиспосустедат

Обтикодисписустедат

Обтикоессустедат

Обтикофеносустедат

Обтикодиспесустедат

Обтикодиспасустедат

Обтиспецисустант

Обтиспецидиспосустедат

Обтиспецидисписустедат

Обтиспециессустедат

Обтиспецифеносустедат

Обтиспецидиспесустедат

Обтиспецидиспасустедат

Обтиспецосустант

Обтиспецодиспосустедат

Обтиспецодисписустедат

Обтиспецоессустедат

Обтиспецофеносустедат

Обтиспецодиспесустедат

Обтиспецодиспасустедат

Обтисустант

Обтидиспосустант

Обтидисписустант

Обтиессустан

Обтифеносустант

Обтидиспесустант

Обтидиспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустат

Обтиспецадиспосустадат

Обтиспецадисписустадат

Обтиспецаессустадат

Обтиспецафеносустадат

Обтиспецадиспесустадат

Обтиспецадиспасустадат ≡
обтиреалититат

Обтиспецесустат

Обтиспецедиспосустадат

Обтиспецедисписустадат

Обтиспецеессустадат

Обтиспецефеносустадат

Обтиспецедиспесустадат

Обтиспецедиспасустадат

Обтифосустат

Обтифодиспосустадат

Обтифодисписустадат

Обтифоессустадат

Обтифофеносустадат

Обтифодиспесустадат

Обтифодиспасустадат

Обтикосустат

Обтикодиспосустадат

Обтикодисписустадат

Обтикоессустадат

Обтикофеносустадат

Обтикодиспесустадат

Обтикодиспасустадат

Обтиспецисустат

Обтиспецидиспосустадат

Обтиспецидисписустадат

Обтиспециессустадат

Обтиспецифеносустадат

Обтиспецидиспесустадат

Обтиспецидиспасустадат

Обтиспецосустат

Обтиспецодиспосустадат

Обтиспецодисписустадат

Обтиспецоессустадат

Обтиспецофеносустадат

Обтиспецодиспесустадат

Обтиспецодиспасустадат

Обтисустат

Обтидиспосустат

Обтидисписустат

Обтиессустат

Обтифеносустат

Обтидиспесустат

Обтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1199

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNOMK-AB/C-7
DT-ZNOMK-AB/C-6
DT-ZNOMK-AB/C-5
DT-ZNOMK-AB/C-4
DT-ZNOMK-AB/C-3
DT-ZNOMK-AB/C-2
A
DT-ZNOMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти
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1200

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспозат

Обтидиспасустодат

Обтидиспасустидат

Обтидиспасубсдат

Обтидиспасуперсдат

Обтидиспасустедат

Обтидиспасустадат ≡
обтисусенстат

Обтидиспозант

Обтидиспесустодат

Обтидиспесустидат

Обтидиспесубсдат

Обтидиспесуперсдат

Обтидиспесустедат ≡
обтисусенстант

Обтидиспесустадат

Обтифеномен

Обтифеносустодат

Обтифеносустидат

Обтифеносубсдат

Обтифено
суперсдат
≡ обтисупсенстат

Обтифеносустедат

Обтифеносустадат

Обтисъщност

Обтиессустодат

Обтиессустидат

Обтиессубсдат ≡
обтисенстат

Обтиессуперсдат

Обтиессустедат

Обтиессустадат

Обтидиспозит

Обтидисписустодат

Обтидисписустидат ≡
обтисусенстатат

Обтидисписубсдат

Обтидисписуперсдат

Обтидисписустедат

Обтидисписустадат

Обтидиспоид

Обтидиспосустодат
≡ обтисусенстатоид

Обтидиспосустидат

Обтидиспосубсдат

Обтидиспосуперсдат

Обтидиспосустедат

Обтидиспосустадат

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1201

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустодат

Обтиспецодиспасустидат

Обтиспецодиспасубсдат

Обтиспецодиспасуперсдат

Обтиспецодиспасустедат

Обтиспецодиспасустадат

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустодат

Обтиспецодиспесустидат

Обтиспецодиспесубсдат

Обтиспецодиспесуперсдат

Обтиспецодиспесустедат

Обтиспецодиспесустадат

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустодат

Обтиспецофеносустидат

Обтиспецофеносубсдат

Обтиспецофеносуперсдат

Обтиспецофеносустедат

Обтиспецофеносустадат

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустадат

Обтиспецоессустидат

Обтиспецоессубсдат

Обтиспецоессуперсдат

Обтиспецоессустедат

Обтиспецоессустадат

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустодат

Обтиспецодисписустидат

Обтиспецодисписубсдат

Обтиспецодисписуперсдат

Обтиспецодисписустедат

Обтиспецодисписустадат

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустодат
≡ обтиреалититатоид

Обтиспецодиспосустидат

Обтиспецодиспосубсдат

Обтиспецодиспосуперсдат

Обтиспецодиспосустедат

Обтиспецодиспосустадат

Обтиспецоид

Обтиспецосустоид

Обтиспецосустит

Обтиспецосубстанция

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецосустант

Обтиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1202

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустодат

Обтиспецидиспасустидат

Обтиспецидиспасубсдат

Обтиспецидиспасуперсдат

Обтиспецидиспасустедат

Обтиспецидиспасустадат

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустодат

Обтиспецидиспесустидат

Обтиспецидиспесубсдат

Обтиспецидиспесуперсдат

Обтиспецидиспесустедат

Обтиспецидиспесустадат

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустодат

Обтиспецифеносустидат

Обтиспецифеносубсдат

Обтиспецифеносуперсдат

Обтиспецифеносустедат

Обтиспецифеносустадат

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустодат

Обтиспециессустидат

Обтиспециессубсдат

Обтиспециессуперсдат

Обтиспециессустедат

Обтиспециессустадат

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустодат

Обтиспецидисписустидат ≡
обти-реалититатат

Обтиспецидисписубсдат

Обтиспецидисписуперсдат

Обтиспецидисписустедат

Обтиспецидисписустадат

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустодат

Обтиспецидиспосустидат

Обтисубтиспецидиспосубсдат

Обтисубтиспецидиспосуперс-

Обтиспецидиспосустедат

Обтиспецидиспосустадат

Обтиспецифит

Обтиспецисустоид

Обтиспецисустит

Обтиспецисубстанция

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецисустант

Обтиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1203

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикодиспозат

Обтикодиспасустодат

Обтикодиспасустидат

Обтикодиспасубсдат

Обтикодиспасуперсдат

Обтикодиспасустедат

Обтикодиспасустадат

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустодат

Обтикодиспесустидат

Обтикодиспесубсдат

Обтикодиспесуперсдат

Обтикодиспесустедат

Обтикодиспесустадат

Обтикофеномен

Обтикофеносустодат

Обтикофеносустидат

Обтикофеносубсдат ≡
обтинатуритат

Обтикофеносуперсдат

Обтикофеносустедат

Обтикофеносустадат

Обтикосъщност

Обтикоессустодат

Обтикоессустидат

Обтикоессубсдат

Обтикоессуперсдат

Обтикоессустедат

Обтикоессустадат

Обтикодиспозит

Обтикодисписустодат

Обтикодисписустидат

Обтикодисписубсдат

Обтикодисписуперсдат

Обтикодисписустедат

Обтикодисписустадат

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустодат

Обтикодиспосустидат

Обтикодиспосубсдат

Обтикодиспосуперсдат

Обтикодиспосустедат

Обтикодиспосустадат

Обтисъдържание

Обтикосустоид

Обтикосустит

Обтикосубстанция

Обтикосуперстанта

Обтикосустант

Обтикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1204

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифодиспозат

Обтифодиспасустодат

Обтифодиспасустидат

Обтифодиспасубсдат

Обтифодиспасуперсдат

Обтифодиспасустедат

Обтифодиспасустадат

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустодат

Обтифодиспесустидат

Обтифодиспесубсдат

Обтифодиспесуперсдат

Обтифодиспесустедат

Обтифодиспесустадат

Обтифофеномен

Обтифофеносустодат

Обтифофеносустидат

Обтифофеносубсдат

Обтифофеносуперсдат
≡ обтифактитат

Обтифофеносустедат

Обтифофеносустадат

Обтифосъщност

Обтифоессустодат

Обтифоессустидат

Обтифоессубсдат

Обтифоессуперсдат

Обтифоессустедат

Обтифоессустадат

Обтифодиспозит

Обтифодисписустодат

Обтифодисписустидат

Обтифодисписубсдат

Обтифодисписуперсдат

Обтифодисписустедат

Обтифодисписустадат

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустодат

Обтифодиспосустидат

Обтифодиспосубсдат

Обтифодиспосуперсдат

Обтифодиспосустедат

Обтифодиспосустадат

Обтиформа

Обтифосустоид

Обтифосустит

Обтифосубстанция

Обтифосуперстанта

Обтифосустант

Обтифосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

54

1205

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецедиспасустодат

Обтиспецедиспасустидат

Обтиспецедиспасуперсдат

Обтиспецедиспасустедат

Обтиспецедиспасустадат

Обтиспецедиспесустодат

Обтиспецедиспесустидат

Обтиспецедиспесуперсдат

Обтиспецедиспесустедат ≡
обтиреалититант

Обтиспецедиспесустадат

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустодат

Обтиспецефеносустидат

Обтиспецефеносубсдат

Обтиспецефеносуперсдат

Обтиспецефеносустедат

Обтиспецефеносустадат

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустадат

Обтиспецеессустидат

Обтиспецеессубсдат

Обтиспецеессуперсдат

Обтиспецеессустедат

Обтиспецеессустадат

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустодат

Обтиспецедисписустидат

Обтиспецедисписубсдат

Обтиспецедисписуперсдат

Обтиспецедисписустедат

Обтиспецедисписустадат

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустодат

Обтиспецедиспосустидат

Обтиспецедиспосубсдат

Обтиспецедиспосуперсдат

Обтиспецедиспосустедат

Обтиспецедиспосустадат

Обтиспецифант

Обтиспецесустоид

Обтиспецесустит

Обтиспецесубстанция

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецесустант

Обтиспецесустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспасубсдат

Обтиспецедиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1206

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозат

Обтиспецадиспасустодат

Обтиспецадиспасустидат

Обтиспецадиспасубсдат

Обтиспецадиспасуперсдат

Обтиспецадиспасустедат

Обтиспецадиспасустадат ≡
обтиреалититат

Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспесустодат

Обтиспецадиспесустидат

Обтиспецадиспесубсдат

Обтиспецадиспесуперсдат

Обтиспецадиспесустедат

Обтиспецадиспесустадат

Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустодат

Обтиспецафеносустидат

Обтиспецафеносубсдат

Обтиспецафеносуперсдат

Обтиспецафеносустедат

Обтиспецафеносустадат

Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустодат

Обтиспецаессустидат

Обтиспецаессубсдат

Обтиспецаессуперсдат

Обтиспецаессустедат

Обтиспецаессустадат

Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустодат

Обтиспецадисписустидат

Обтиспецадисписубсдат

Обтиспецадисписуперсдат

Обтиспецадисписустедат

Обтиспецадисписустадат

Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустодат

Обтиспецадиспосустидат

Обтиспецадиспосубсдат

Обтиспецадиспосуперсдат

Обтиспецадиспосустедат

Обтиспецадиспосустадат

Обтиспецифат

Обтиспецасустоид

Обтиспецасустит

Обтиспецасубстанция

Обтиспецасуперстанта

Обтиспецасустант

Обтиспецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенобтиингредиенти (DT-ZNOMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic conceptual derelevant typical economic tenstatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти и означавано с
индекс DT-ZNIMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенстатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZI-хипертипоид, т.е. концептуален икономически стати-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустоид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията на
ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустит (съкр. – сусти) – единство на икономическата
субстанция и икономическата суперстанта.
4. Икономическа субстанция (съкр. – субс).
5. Икономическа суперстанта (съкр. – суперс).
6. Икономически сустант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономическа
субстанция и икономическа суперстанта.
7. Икономически сустат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически диспоид (съкр. – диспо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически диспозит (съкр. – диспи) – единство на икономическата
същност и икономическото явление (икономическия феномен).
4. Икономическа същност (съкр. – ес).
5. Икономическо явление (съкр. – фено) (икономически феномен).
6. Икономически диспозант (съкр. – диспе) – общо понятие за икономическа същност и икономическо явление.
7. Икономически диспозат (съкр. – диспа) – двойка, състояща се от икономическата същност и икономическото явление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецоид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически специфит (съкр. – специ) – единство на икономическото
съдържание и икономическата форма.
4. Икономическо съдържание (съкр. – ко).
5. Икономическа форма (съкр. – фо).
6. Икономически специфант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма.
7. Икономически специфат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическото съдържание и икономическата форма.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти (с индекс
DT-ZNIMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNIMK-AC/B-1
DT-ZNIMK-AC/B-2
DT-ZNIMK-AC/B-3
DT-ZNIMK-AC/B-4
DT-ZNIMK-AC/B-5
DT-ZNIMK-AC/B-6
B

DT-ZNIMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

Специфат

Специфант

Форма

Съдържание

Специфит

Спецоид

ZI-Хипертипоид

Спецасустодат

Спецасустидат

Спецасубсдат

Спецесустодат

Спецесустидат

Спецесубсдат

Фосустодат

Фосустидат

Фосубсдат

Косустодат

Косустидат

Специсустодат

Специсустидат ≡

Спецасуперсдат

Спецесуперсда т

Фосуперсдат ≡

Спецасустедат

Спецесустедат ≡
сустратант

Спецасустадат ≡
сустртаат

Спецесустадат

Фосустедат

Фосустадат

Косуперсдат

Косустедат

Косустадат

Специсубсдат

Специсуперсдат

Специсустедат

Специсустадат

суперстратат

Косубсдат
≡ субстратат

сустрататат

Спецосустодат
≡ сустрататоид

Спецосустидат

Спецосубсдат

Спецосуперсдат

Спецосустедат

Спецосустадат

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспоид

Спецадиспосустодат

Спецадиспосустидат

Спецадиспосубсдат

Спецадиспосуперсдат

Спецадиспосустедат

Спецадиспосустадат

Спецедиспоид

Спецедиспосустодат

Спецедиспосустидат

Спецедиспосубсдат

Спецедиспосуперсдат

Спецедиспосустедат

Спецедиспосустадат

Фодиспоид

Фодиспосустодат

Фодиспосустидат

Фодиспосубсдат

Фодиспосуперсдат

Фодиспосустедат

Фодиспосустадат

Кодиспоид

Кодиспосустодат

Кодиспосустидат

Кодиспосубсдат

Кодиспосуперсдат

Кодиспосустедат

Кодиспосустадат

Специдиспоид

Специдиспосустодат

Специдиспосустидат

Специдиспосубсдат

Специдиспосуперсдат

Специдиспосустедат

Специдиспосустадат

Спецодиспосустодат
≡ реалититатоид

Спецодиспосустидат

Спецодиспосубсдат

Спецодиспосуперсдат

Спецодиспосустедат

Спецодиспосустадат

Диспосустоид

Диспосустит

Диспосубстанция

Диспосуперстанта

Диспосустант

Диспосустат

Спецодиспоид

Диспоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозит

Спецадисписустодат

Спецадисписустидат

Спецадисписубсдат

Спецадисписуперсдат

Спецадисписустедат

Спецадисписустадат

Спецедиспозит

Спецедисписустодат

Спецедисписустидат

Спецедисписубсдат

Спецедисписуперсдат

Спецедисписустедат

Спецедисписустадат

Фодиспозит

Фодисписустодат

Фодисписустидат

Фодисписубсдат

Фодисписуперсдат

Фодисписустедат

Фодисписустадат

Кодиспозит

Кодисписустодат

Кодисписустидат

Кодисписубсдат

Кодисписуперсдат

Кодисписустедат

Кодисписустадат

Специдиспозит

Специдисписустодат

Специдисписустидат
≡ реалититатат

Специдисписубсдат

Специдисписуперсдат

Специдисписустедат

Специдисписустадат

Спецодиспозит

Спецодисписустодат

Спецодисписустидат

Спецодисписубсдат

Спецодисписуперсдат

Спецодисписустедат

Спецодисписустадат

Диспозит

Дисписустоид

Дисписустит

Дисписубстанция

Дисписуперстанта

Дисписустант

Дисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасъщност

Спецаессустодат

Спецаессустидат

Спецаессубсдат

Спецаессуперсдат

Спецаессустедат

Спецаессустадат

Спецесъщност

Спецеессустодат

Спецеессустидат

Спецеессубсдат

Спецеессуперсдат

Спецеессустедат

Спецеессустадат

Фосъщност

Фоессустодат

Фоессустидат

Фоессубсдат

Фоессуперсдат

Фоессустедат

Фоессустадат

Косъщност

Коессустодат

Коессустидат

Коессуперсдат

Коессустедат

Коессустадат

Специсъщност

Специессустодат

Специессустидат

Специессубсдат

Специессуперсдат

Специессустедат

Специессустадат

Спецосъщност

Спецоессустодат

Спецоессустидат

Спецоессубсдат

Спецоессуперсдат

Спецоессустедат

Спецоессустадат

Същност

Ессустоид

Ессустит

Ессубстанция

Ессуперстанта

Ессустант

Ессустат

Коессубсдат
≡ натуритат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецафеномен

Спецафеносустодат

Спецафеносустидат

Спецафеносубсдат

Спецафеносуперсдат

Спецафеносустедат

Спецафеносустадат

Спецефеномен

Спецефеносустодат

Спецефеносустидат

Спецефеносубсдат

Спецефеносуперсдат

Спецефеносустедат

Спецефеносустадат

Фофеномен

Фофеносустодат

Фофеносустидат

Фофеносубсдат

Фофеносуперсдат ≡
фактитат

Фофеносустедат

Фофеносустадат

Кофеномен

Кофеносустодат

Кофеносустидат

Кофеносубсдат

Кофеносуперсдат

Кофеносустедат

Кофеносустадат

Специфеномен

Специфеносустодат

Специфеносустидат

Специфеносубсдат

Специфеносуперсдат

Специфеносустедат

Специфеносустадат

Спецофеномен

Спецофеносустодат

Спецофеносустидат

Спецофеносубсдат

Спецофеносуперсдат

Спецофеносустедат

Спецофеносустадат

Явление

Феносустоид

Феносустит

Феносубстанция

Феносуперстанта

Феносустант

Феносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозант

Спецадиспесустодат

Спецадиспесустидат

Спецадиспесубсдат

Спецадиспесуперсдат

Спецадиспесустедат

Спецадиспесустадат

Спецедиспозант

Спецедиспесустодат

Спецедиспесустидат

Спецедиспесубсдат

Спецедиспесуперсдат

Спецедиспесустедат
≡ реалититант

Спецедиспесустадат

Фодиспозант

Фодиспесустодат

Фодиспесустидат

Фодиспесубсдат

Фодиспесуперсдат

Фодиспесустедат

Фодиспесустадат

Кодиспозант

Кодиспесустодат

Кодиспесустидат

Кодиспесуперсдат

Кодиспесустедат

Кодиспесустадат

Специдиспозант

Специдиспесустодат

Специдиспесустидат

Специдиспесубсдат

Специдиспесуперсдат

Специдиспесустедат

Специдиспесустадат

Спецодиспозант

Спецодиспесустодат

Спецодиспесустидат

Спецодиспесубсдат

Спецодиспесуперсдат

Спецодиспесустедат

Спецодиспесустадат

Диспозант

Диспесустоид

Диспесустит

Диспесубстанция

Диспесуперстанта

Диспесустант

Диспесустат

Кодиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозат

Спецадиспасустодат

Спецадиспасустидат

Спецадиспасубсдат

Спецадиспасуперсдат

Спецадиспасустедат

Спецадиспасустадат
≡ реалититат

Спецедиспозат

Спецедиспасустодат

Спецедиспасустидат

Спецедиспасубсдат

Спецедиспасуперсдат

Спецедиспасустедат

Спецедиспасустадат

Фодиспозат

Фодиспасустодат

Фодиспасустидат

Фодиспасубсдат

Фодиспасуперсдат

Фодиспасустедат

Фодиспасустадат

Кодиспасустодат

Кодиспасустидат

Кодиспасубсдат

Кодиспасуперсдат

Кодиспасустедат

Кодиспасустадат

Специдиспозат

Специдиспасустодат

Специдиспасустидат

Специдиспасубсдат

Специдиспасуперсдат

Специдиспасустедат

Специдиспасустадат

Спецодиспозат

Спецодиспасустодат

Спецодиспасустидат

Спецодиспасубсдат

Спецодиспасуперсдат

Спецодиспасустедат

Спецодиспасустадат

Диспозат

Диспасустоид

Диспасустит

Диспасубстанция

Диспасуперстанта

Диспасустант

Диспасустат

Кодиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNIMK-BC/A-1
DT-ZNIMK-BC/A-2
DT-ZNIMK-BC/A-3
DT-ZNIMK-BC/A-4
DT-ZNIMK-BC/A-5

A

DT-ZNIMK-BC/A-6
DT-ZNIMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфат

Спецадисподат

Спецадиспидат

Спецаесдат

Спецафенодат

Спецадиспедат

Спецадиспадат
≡ есфеноформатат

Специфант

Спецедисподат

Спецедиспидат

Спецеесдат

Спецефенодат

Спецедиспедат
≡ есфеноформатант

Спецедиспадат

Форма

Фодисподат

Фодиспидат

Фоесдат

Фофенодат
≡ фено-

Фодиспедат

Фодиспадат

Съдържание

Кодисподат

Кодиспидат

Кофенодат

Кодиспедат

Кодиспадат

Специфит

Специдисподат

Специдиспидат
≡ есфеноформататат

Специесдат

Специфенодат

Специдиспедат

Специдиспадат

Спецоид

Спецодисподат
≡ есфеноформататоид

Спецодиспидат

Спецоесдат

Спецофенодат

Спецодиспедат

Спецодиспадат

ZI-Хипертипоид

Диспоид

Диспозит

Същност

Явление

Диспозант

Диспозат

формат

Коесдат ≡
есконтентат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустоид

Спецадиспосустодат

Спецадисписустодат

Спецаессустодат

Спецафеносустодат

Спецадиспесустодат

Спецадиспасустодат

Спецесустоид

Спецедиспосустодат

Спецедисписустодат

Спецеессустодат

Спецефеносустодат

Спецедиспесустодат

Спецедиспасустодат

Фосустоид

Фодиспосустодат

Фодисписустодат

Фоессустодат

Фофеносустодат

Фодиспесустодат

Фодиспасустодат

Косустоид

Кодиспосустодат

Кодисписустодат

Коессустодат

Кофеносустодат

Кодиспесустодат

Кодиспасустодат

Специсустоид

Специдиспосустодат

Специдисписустодат

Специессустодат

Специфеносустодат

Специдиспесустодат

Специдиспасустодат

Спецодиспосустодат
≡ реалититатоид

Спецодисписустодат

Спецоессустодат

Спецофеносустодат

Спецодиспесустодат

Спецодиспасустодат

Диспосустоид

Дисписустоид

Ессустоид

Феносустоид

Диспесустоид

Диспасустоид

Спецосустоид

Сустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустит

Спецадиспосустидат

Спецадисписуститдат

Спецаессустидат

Спецафеносустидат

Спецадиспесустидат

Спецадиспасустидат

Спецесустит

Спецедиспосустидат

Спецедисписустидат

Спецеессустидат

Спецефеносустидат

Спецедиспесустидат

Спецедиспасустидат

Фосустит

Фодиспосустидат

Фодисписустидат

Фоессустидат

Фофеносустидат

Фодиспесустидат

Фодиспасустидат

Косустит

Кодиспосустидат

Кодисписустидат

Коессустидат

Кофеносустидат

Кодиспесустидат

Кодиспасустидат

Специсустит

Специдиспосустидат

Специдисписустидат
≡ реалититатат

Специессустидат

Специфеносустидат

Специдиспесустидат

Специдиспасустидат

Спецосустит

Спецодиспосустидат

Спецодисписустидат

Спецоессустидат

Спецофеносустидат

Спецодиспесустидат

Спецодиспасустидат

Сустит

Диспосустит

Дисписустит

Ессустит

Феносустит

Диспесустит

Диспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMKBC/A-3) (Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубстанция

Спецадиспосубсдат

Спецадисписубсдат

Спецаессубсдат

Спецафеносубсдат

Спецадиспесубсдат

Спецадиспасубсдат

Спецесубстанция

Спецедиспосубсдат

Спецедисписубсдат

Спецеессубсдат

Спецефеносубсдат

Спецедиспесубсдат

Спецедиспасубсдат

Фосубстанция

Фодиспосубсдат

Фодисписубсдат

Фоессубсдат

Фофеносубсдат

Фодиспесубсдат

Фодиспасубсдат

Косубстанция

Кодиспосубсдат

Кодисписубсдат

ритат

Кофеносубсдат

Кодиспесубсдат

Кодиспасубсдат

Специсубстанция

Специдиспосубсдат

Специдисписубсдат

Специессубсдат

Специфеносубсдат

Специдиспесубсдат

Специдиспасубсдат

Спецосубстанция

Спецодиспосубсдат

Спецодисписубсдат

Спецоессубсдат

Спецофеносубсдат

Спецодиспесубсдат

Спецодиспасубсдат

Субстанция

Диспосубстанция

Дисписубстанция

Ессубстанция

Феносубстанция

Диспесубстанция

Диспасубстанция

Коессубсдат
≡ нату-

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперстанта

Спецадиспосуперсдат

Спецадисписуперсдат

Спецаессуперсдат

Спецафеносуперсдат

Спецадиспесуперсдат

Спецадиспасуперсдат

Спецесуперстанта

Спецедиспосуперсдат

Спецедисписуперсдат

Спецеессуперсдат

Спецефеносуперсдат

Спецедиспесуперсдат

Спецедиспасуперсдат

Фосуперстанта

Фодиспосуперсдат

Фодисписуперсдат

Фоессуперсдат

Фофеносупер
сдат ≡

Фодиспесуперсдат

Фодиспасуперсдат

Косуперстанта

Кодиспосуперсдат

Кодисписуперсдат

Коессуперсдат

Кофеносуперсдат

Кодиспесуперсдат

Кодиспасуперсдат

Специсуперстанта

Специдиспосуперсдат

Специдисписуперсдат

Специессуперсдат

Специфеносуперсдат

Специдиспесуперсдат

Специдиспасуперсдат

Спецосуперстанта

Спецодиспосуперсдат

Спецодисписуперсдат

Спецоессуперсдат

Спецофеносуперсдат

Спецодиспесуперсдат

Спецодиспасуперсдат

Суперстанта

Диспосуперстанта

Дисписуперстанта

Ессуперстанта

Феносуперстанта

Диспесуперстанта

Диспасуперстанта

фактитат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустант

Спецадиспосустедат

Спецадисписустедат

Спецаессустедат

Спецафеносустедат

Спецадиспесустедат

Спецадиспасустедат

Спецесустант

Спецедиспосустедат

Спецедисписустедат

Спецеессустедат

Спецефеносустедат

Спецедиспесустедат
≡ реалититант

Спецедиспасустедат

Фосустант

Фодиспосустедат

Фодисписустедат

Фоессустедат

Фофеносустедат

Фодиспесустедат

Фодиспасустедат

Косустант

Кодиспосустедат

Кодисписустедат

Коессустедат

Кофеносустедат

Кодиспесустедат

Специсустант

Специдиспосустедат

Специдисписустедат

Специессустедат

Специфеносустедат

Специдиспесустедат

Специдиспасустедат

Спецосустант

Спецодиспосустедат

Спецодисписустедат

Спецоессустедат

Спецофеносустедат

Спецодиспесустедат

Спецодиспасустедат

Сустант

Диспосустант

Дисписустант

Ессустан

Феносустант

Диспесустант

Диспасустант

Кодиспасустедат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустат

Спецадиспосустадат

Спецадисписустадат

Спецаессустадат

Спецафеносустадат

Спецадиспесустадат

Спецадиспасустадат
≡ реалититат

Спецесустат

Спецедиспосустадат

Спецедисписустадат

Спецеессустадат

Спецефеносустадат

Спецедиспесустадат

Спецедиспасустадат

Фосустат

Фодиспосустадат

Фодисписустадат

Фоессустадат

Фофеносустадат

Фодиспесустадат

Фодиспасустадат

Косустат

Кодиспосустадат

Кодисписустадат

Коессустадат

Кофеносустадат

Кодиспесустадат

Кодиспасустадат

Специсустат

Специдиспосустадат

Специдисписустадат

Специессустадат

Специфеносустадат

Специдиспесустадат

Специдиспасустадат

Спецосустат

Спецодиспосустадат

Спецодисписустадат

Спецоессустадат

Спецофеносустадат

Спецодиспесустадат

Спецодиспасустадат

Сустат

Диспосустат

Дисписустат

Ессустат

Феносустат

Диспесустат

Диспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNIMK-AB/C-7
DT-ZNIMK-AB/C-6
DT-ZNIMK-AB/C-5
DT-ZNIMK-AB/C-4
DT-ZNIMK-AB/C-3
DT-ZNIMK-AB/C-2
A
DT-ZNIMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти

77

1228

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Диспозат

Диспозант

Явление

Същност

Диспозит

Диспоид

ZI-Хипертипоид

Диспасустодат

Диспасустидат

Диспасубсдат

Диспесустодат

Диспесустидат

Диспесубсдат

Феносустодат

Феносустидат

Феносубсдат

Ессустодат

Ессустидат

Дисписустодат

Дисписустидат ≡

Диспасуперсдат

Диспесуперсдат

Диспасустедат

Диспесустедат
≡ сусенс-

Диспасустадат ≡
сусенстат

тант

Диспесустадат

Феносустедат

Феносустадат

Ессуперсдат

Ессустедат

Ессустадат

Дисписубсдат

Дисписуперсдат

Дисписустедат

Дисписустадат

Феносуперсдат ≡
супсенстат

Ессубсдат
≡ сенстат

сусенстатат

Диспосустодат
≡ сусенстатоид

Диспосустидат

Диспосубсдат

Диспосуперсдат

Диспосустедат

Диспосустадат

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спецодиспозат

Спецодиспасустодат

Спецодиспасустидат

Спецодиспасубсдат

Спецодиспасуперсдат

Спецодиспасустедат

Спецодиспасустадат

Спецодиспозант

Спецодиспесустодат

Спецодиспесустидат

Спецодиспесубсдат

Спецодиспесуперсдат

Спецодиспесустедат

Спецодиспесустадат

Спецофеномен

Спецофеносустодат

Спецофеносустидат

Спецофеносубсдат

Спецофеносуперсдат

Спецофеносустедат

Спецофеносустадат

Спецосъщност

Спецоессустадат

Спецоессустидат

Спецоессубсдат

Спецоессуперсдат

Спецоессустедат

Спецоессустадат

Спецодиспозит

Спецодисписустодат

Спецодисписустидат

Спецодисписубсдат

Спецодисписуперсдат

Спецодисписустедат

Спецодисписустадат

Спецодиспосустодат
≡ реалититатоид

Спецодиспосустидат

Спецодиспосубсдат

Спецодиспосуперсдат

Спецодиспосустедат

Спецодиспосустадат

Спецосустоид

Спецосустит

Спецосубстанция

Спецосуперстанта

Спецосустант

Спецосустат

Спецодиспоид

Спецоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Специдиспозат

Специдиспасустодат

Специдиспасустидат

Специдиспасубсдат

Специдиспасуперсдат

Специдиспасустедат

Специдиспасустадат

Специдиспозант

Специдиспесустодат

Специдиспесустидат

Специдиспесубсдат

Специдиспесуперсдат

Специдиспесустедат

Специдиспесустадат

Специфеномен

Специфеносустодат

Специфеносустидат

Специфеносубсдат

Специфеносуперсдат

Специфеносустедат

Специфеносустадат

Специсъщност

Специессустодат

Специессустидат

Специессубсдат

Специессуперсдат

Специессустедат

Специессустадат

Специдиспозит

Специдисписустодат

Специдисписустидат
≡ реалититатат

Специдисписубсдат

Специдисписуперсдат

Специдисписустедат

Специдисписустадат

Специдиспоид

Специдиспосустодат

Специдиспосустидат

Специдиспосубсдат

Специдиспосуперсдат

Специдиспосустедат

Специдиспосустадат

Специфит

Специсустоид

Специсустит

Специсубстанция

Специсуперстанта

Специсустант

Специсустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кодиспозат

Кодиспасустодат

Кодиспасустидат

Кодиспасубсдат

Кодиспасуперсдат

Кодиспасустедат

Кодиспасустадат

Кодиспозант

Кодиспесустодат

Кодиспесустидат

Кодиспесубсдат

Кодиспесуперсдат

Кодиспесустедат

Кодиспесустадат

Кофеномен

Кофеносустодат

Кофеносустидат

Кофеносуперсдат

Кофеносустедат

Кофеносустадат

Косъщност

Коессустодат

Коессустидат

Коессубсдат

Коессуперсдат

Коессустедат

Коессустадат

Кодиспозит

Кодисписустодат

Кодисписустидат

Кодисписубсдат

Кодисписуперсдат

Кодисписустедат

Кодисписустадат

Кодиспоид

Кодиспосустодат

Кодиспосустидат

Кодиспосубсдат

Кодиспосуперсдат

Кодиспосустедат

Кодиспосустадат

Съдържание

Косустоид

Косустит

Косубстанция

Косуперстанта

Косустант

Косустат

Кофеносубсдат
≡ натуритат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фодиспозат

Фодиспасустодат

Фодиспасустидат

Фодиспасубсдат

Фодиспасуперсдат

Фодиспасустедат

Фодиспасустадат

Фодиспозант

Фодиспесустодат

Фодиспесустидат

Фодиспесубсдат

Фодиспесуперсдат

Фодиспесустедат

Фодиспесустадат

Фофеномен

Фофеносустодат

Фофеносустидат

Фофеносубсдат

Фофеносуперсдат ≡
фактитат

Фофеносустедат

Фофеносустадат

Фосъщност

Фоессустодат

Фоессустидат

Фоессубсдат

Фоессуперсдат

Фоессустедат

Фоессустадат

Фодиспозит

Фодисписустодат

Фодисписустидат

Фодисписубсдат

Фодисписуперсдат

Фодисписустедат

Фодисписустадат

Фодиспоид

Фодиспосустодат

Фодиспосустидат

Фодиспосубсдат

Фодиспосуперсдат

Фодиспосустедат

Фодиспосустадат

Форма

Фосустоид

Фосустит

Фосубстанция

Фосуперстанта

Фосустант

Фосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

82

1233

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецедиспозат

Спецедиспасустодат

Спецедиспасустидат

Спецедиспасубсдат

Спецедиспасуперсдат

Спецедиспасустедат

Спецедиспасустадат

Спецедиспозант

Спецедиспесустодат

Спецедиспесустидат

Спецедиспесубсдат

Спецедиспесуперсдат

Спецедиспесустедат
≡ реалититант

Спецедиспесустадат

Спецефеномен

Спецефеносустодат

Спецефеносустидат

Спецефеносубсдат

Спецефеносуперсдат

Спецефеносустедат

Спецефеносустадат

Спецесъщност

Спецеессустадат

Спецеессустидат

Спецеессубсдат

Спецеессуперсдат

Спецеессустедат

Спецеессустадат

Спецедиспозит

Спецедисписустодат

Спецедисписустидат

Спецедисписубсдат

Спецедисписуперсдат

Спецедисписустедат

Спецедисписустадат

Спецедиспоид

Спецедиспосустодат

Спецедиспосустидат

Спецедиспосубсдат

Спецедиспосуперсдат

Спецедиспосустедат

Спецедиспосустадат

Специфант

Спецесустоид

Спецесустит

Спецесубстанция

Спецесуперстанта

Спецесустант

Спецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозат

Спецадиспасустодат

Спецадиспасустидат

Спецадиспасубсдат

Спецадиспасуперсдат

Спецадиспасустедат

Спецадиспасустадат ≡

Спецадиспозант

Спецадиспесустодат

Спецадиспесустидат

Спецадиспесубсдат

Спецадиспесуперсдат

Спецадиспесустедат

Спецадиспесустадат

Спецафеномен

Спецафеносустодат

Спецафеносустидат

Спецафеносубсдат

Спецафеносуперсдат

Спецафеносустедат

Спецафеносустадат

Спецасъщност

Спецаессустодат

Спецаессустидат

Спецаессубсдат

Спецаессуперсдат

Спецаессустедат

Спецаессустадат

Спецадиспозит

Спецадисписустодат

Спецадисписустидат

Спецадисписубсдат

Спецадисписуперсдат

Спецадисписустедат

Спецадисписустадат

Спецадиспоид

Спецадиспосустодат

Спецадиспосустидат

Спецадиспосубсдат

Спецадиспосуперсдат

Спецадиспосустедат

Спецадиспосустадат

Специфат

Спецасустоид

Спецасустит

Спецасубстанция

Спецасуперстанта

Спецасустант

Спецасустат

реалититат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенстатиингредиенти (DT-ZNIMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic conceptual derelevant typical economic tensubtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти и означавано с
индекс DT-ZNSMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните концептуални дерелвантни типични икономически
тенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например форма и явление, форма, явление и субстанция).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенсубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и но86
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически ZS-хипертипоид, т.е. концептуален икономически
субти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустоид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
4. Икономическа субтисубстанция (съкр. – субтисубс).
5. Икономическа субтисуперстанта (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономическа субтисубстанция и икономическа субтисуперстанта.
7. Икономически субтисустат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща се
от икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтидиспоид (съкр. – субтидиспо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтидиспозит (съкр. – субтидиспи) – единство на икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление (икономическия
субтифеномен).
4. Икономическа субтисъщност (съкр. – субтиес).
5. Икономическо субтиявление (съкр. – субтифено) (икономически субтифеномен).
6. Икономически субтидиспозант (съкр. – субтидиспе) – общо понятие за
икономическа субтисъщност и икономическо субтиявление.
7. Икономически субтидиспозат (съкр. – субтидиспа) – двойка, състояща
се от икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецоид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецифит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
4. Икономическо субтисъдържание (съкр. – субтико).
5. Икономическа субтиформа (съкр. – субтифо).
6. Икономически субтиспецифант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономическо субтисъдържание и икономическа субтиформа.
7. Икономически субтиспецифат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSMK-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни
дукоплетностни концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3)
като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни
концептуални дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти (с
индекс DT-ZNSMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-ZNSMK-AC/B-1
DT-ZNSMK-AC/B-2
DT-ZNSMK-AC/B-3
DT-ZNSMK-AC/B-4
DT-ZNSMK-AC/B-5
DT-ZNSMK-AC/B-6
B

DT-ZNSMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтиспецасустодат

Субтиспецасустидат

Субтиспецасубсдат

Субтиспецасуперсдат

Субтиспецасустедат

Субтиспецасустадат ≡
субтисустртаат

Субтиспецифант

Субтиспецесустодат

Субтиспецесустидат

Субтиспецесубсдат

Субтиспецесуперсдат

Субтиспецесустедат ≡
субтисустратант

Субтиспецесустадат

Субтиформа

Субтифосустодат

Субтифосустидат

Субтифосубсдат

Субтифосуперсдат
≡ субтисуперстратат

Субтифосустедат

Субтифосустадат

Субтисъдържание

Субтикосустодат

Субтикосустидат

Субтикосуперсдат

Субтикосустедат

Субтикосустадат

Субтиспецифит

Субтиспецисустодат

Субтиспецисустидат ≡
субтисустрататат

Субтиспецисубсдат

Субтиспецисуперсдат

Субтиспецисустедат

Субтиспецисустадат

Субтиспецоид

Субтиспецосустодат
≡ субтисустрататоид

Субтиспецосустидат

Субтиспецосубсдат

Субтиспецосуперсдат

Субтиспецосустедат

Субтиспецосустадат

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

Субтикосубсдат ≡
субтисубстратат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

90

1241

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспоид

Субтиспецадиспосустодат

Субтиспецадиспосустидат

Субтиспецадиспосубсдат

Субтиспецадиспосуперсдат

Субтиспецадиспосустедат

Субтиспецадиспосустадат

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустодат

Субтиспецедиспосустидат

Субтиспецедиспосубсдат

Субтиспецедиспосуперсдат

Субтиспецедиспосустедат

Субтиспецедиспосустадат

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустодат

Субтифодиспосустидат

Субтифодиспосубсдат

Субтифодиспосуперсдат

Субтифодиспосустедат

Субтифодиспосустадат

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустодат

Субтикодиспосустидат

Субтикодиспосубсдат

Субтикодиспосуперсдат

Субтикодиспосустедат

Субтикодиспосустадат

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустодат

Субтиспецидиспосустидат

Субтиспецидиспосубсдат

Субтиспецидиспосуперсдат

Субтиспецидиспосустедат

Субтиспецидиспосустадат

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустодат
≡ субтиреалититатоид

Субтиспецодиспосустидат

Субтиспецодиспосубсдат

Субтиспецодиспосуперсдат

Субтиспецодиспосустедат

Субтиспецодиспосустадат

Субтидиспоид

Субтидиспосустоид

Субтидиспосустит

Субтидиспосубстанция

Субтидиспосуперстанта

Субтидиспосустант

Субтидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустодат

Субтиспецадисписустидат

Субтиспецадисписуперсдат

Субтиспецадисписустедат

Субтиспецадисписустадат

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустодат

Субтиспецедисписустидат

Субтиспецедисписубсдат

Субтиспецедисписуперсдат

Субтиспецедисписустедат

Субтиспецедисписустадат

Субтифодиспозит

Субтифодисписустодат

Субтифодисписустидат

Субтифодисписубсдат

Субтифодисписуперсдат

Субтифодисписустедат

Субтифодисписустадат

Субтикодиспозит

Субтикодисписустодат

Субтикодисписустидат

Субтикодисписубсдат

Субтикодисписуперсдат

Субтикодисписустедат

Субтикодисписустадат

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустодат

Субтиспецидисписустидат ≡
субтиреалититатат

Субтиспецидисписубсдат

Субтиспецидисписуперсдат

Субтиспецидисписустедат

Субтиспецидисписустадат

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустодат

Субтиспецодисписустидат

Субтиспецодисписубсдат

Субтиспецодисписуперсдат

Субтиспецодисписустедат

Субтиспецодисписустадат

Субтидиспозит

Субтидисписустоид

Субтидисписустит

Субтидисписубстанция

Субтидисписуперстанта

Субтидисписустант

Субтидисписустат

Субтиспецадисписубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустодат

Субтиспецаессустидат

Субтиспецаессубсдат

Субтиспецаессуперсдат

Субтиспецаессустедат

Субтиспецаессустадат

Субтиспецесъщност

Субтиспецеессустодат

Субтиспецеессустидат

Субтиспецеессубсдат

Субтиспецеессуперсдат

Субтиспецеессустедат

Субтиспецеессустадат

Субтифосъщност

Субтифоессустодат

Субтифоессустидат

Субтифоессубсдат

Субтифоессуперсдат

Субтифоессустедат

Субтифоессустадат

Субтикосъщност

Субтикоессустодат

Субтикоессустидат

Субтикоессубсдат ≡
субтинатуритат

Субтикоессуперсдат

Субтикоессустедат

Субтикоессустадат

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустодат

Субтиспециессустидат

Субтиспециессубсдат

Субтиспециессуперсдат

Субтиспециессустедат

Субтисспециессустадат

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустодат

Субтиспецоессустидат

Субтиспецоессубсдат

Субтиспецоессуперсдат

Субтиспецоессустедат

Субтиспецоессустадат

Субтисъщност

Субтиессустоид

Субтиессустит

Субтиессубстанция

Субтиессуперстанта

Субтиессустант

Субтиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустодат

Субтиспецафеносустидат

Субтиспецафеносубсдат

Субтиспецафеносуперсдат

Субтиспецафеносустедат

Субтиспецафеносустадат

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустодат

Субтиспецефеносустидат

Субтиспецефеносубсдат

Субтиспецефеносуперсдат

Субтиспецефеносустедат

Субтиспецефеносустадат

Субтифофеномен

Субтифофеносустодат

Субтифофеносустидат

Субтифофеносубсдат

Субтифофеносуперсдат
≡ субтифактитат

Субтифофеносустедат

Субтифофеносустадат

Субтикофеномен

Субтикофеносустодат

Субтикофеносустидат

Субтикофеносубсдат

Субтикофеносуперсдат

Субтикофеносустедат

Субтикофеносустадат

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустодат

Субтиспецифеносустидат

Субтиспецифеносубсдат

Субтиспецифеносуперсдат

Субтиспецифеносустедат

Субтиспецифеносустадат

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустодат

Субтиспецофеносустидат

Субтиспецофеносубсдат

Субтиспецофеносуперсдат

Субтиспецофеносустедат

Субтиспецофеносустадат

Субтифеномен

Субтифеносустоид

Субтифеносустит

Субтифеносубстанция

Субтифеносуперстанта

Субтифеносустант

Субтифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспесустодат

Субтиспецадиспесустидат

Субтиспецадиспесуперсдат

Субтиспецадиспесустедат

Субтиспецадиспесустадат

Субтиспецедиспесустодат

Субтиспецедиспесустидат

Субтиспецедиспесуперсдат

Субтиспецедиспесустедат ≡
субтиреалититант

Субтиспецедиспесустадат

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустодат

Субтифодиспесустидат

Субтифодиспесубсдат

Субтифодиспесуперсдат

Субтифодиспесустедат

Субтифодиспесустадат

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустодат

Субтикодиспесустидат

Субтикодиспесубсдат

Субтикодиспесуперсдат

Субтикодиспесустедат

Субтикодиспесустадат

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустодат

Субтиспецидиспесустидат

Субтиспецидиспесубсдат

Субтиспецидиспесуперсдат

Субтиспецидиспесустедат

Субтиспецидиспесустадат

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустодат

Субтиспецодиспесустидат

Субтиспецодиспесубсдат

Субтиспецодиспесуперсдат

Субтиспецодиспесустедат

Субтиспецодиспесустадат

Субтидиспозант

Субтидиспесустоид

Субтидиспесустит

Субтидиспесубстанция

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспесустант

Субтидиспесустат

Субтиспецадиспозант

Субтиспецедиспозант

Субтиспецадиспесубсдат

Субтиспецедиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозат

Субтиспецадиспасустодат

Субтиспецадиспасустидат

Субтиспецадиспасубсдат

Субтиспецадиспасуперсдат

Субтиспецадиспасустедат

Субтиспецадиспасустадат ≡
субтиреалититат

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспасустодат

Субтиспецедиспасустидат

Субтиспецедиспасубсдат

Субтиспецедиспасуперсдат

Субтиспецедиспасустедат

Субтиспецедиспасустадат

Субтифодиспозат

Субтифодиспасустодат

Субтифодиспасустидат

Субтифодиспасубсдат

Субтифодиспасуперсдат

Субтифодиспасустедат

Субтифодиспасустадат

Субтикодиспозат

Субтикодиспасустодат

Субтикодиспасустидат

Субтикодиспасубсдат

Субтикодиспасуперсдат

Субтикодиспасустедат

Субтикодиспасустадат

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустодат

Субтиспецидиспасустидат

Субтиспецидиспасубсдат

Субтиспецидиспасуперсдат

Субтиспецидиспасустедат

Субтиспецидиспасустадат

Субтиспецодиспозат

Субтиспецодиспасустодат

Субтиспецодиспасустидат

Субтиспецодиспасубсдат

Субтиспецодиспасуперсдат

Субтиспецодиспасустедат

Субтиспецодиспасустадат

Субтидиспозат

Субтидиспасустоид

Субтидиспасустит

Субтидиспасубстанция

Субтидиспасуперстанта

Субтидиспасустант

Субтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-ZNSMK-BC/A-1
DT-ZNSMK-BC/A-2
DT-ZNSMK-BC/A-3
DT-ZNSMK-BC/A-4
DT-ZNSMK-BC/A-5

A

DT-ZNSMK-BC/A-6
DT-ZNSMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисубтиспецифат

Субтиспецадисподат

Субтиспецадиспидат

Субтиспецаесдат

Субтиспецафенодат

Субтиспецадиспедат

Субтиспецадиспадат
≡ субтиесфеноформатат

Субтиспецифант

Субтиспецедисподат

Субтиспецедиспидат

Субтиспецеесдат

Субтиспецефенодат

Субтиспецедиспедат
≡ субтиесфеноформатант

Субтиспецедиспадат

Субтиформа

Субтифодисподат

Субтифодиспидат

Субтифоесдат

Субтифофенодат ≡
субтифеноформат

Субтифодиспедат

Субтифодиспадат

Субтисъдържание

Субтикодисподат

Субтикодиспидат

Субтикоесдат ≡
субтиесконтентат

Субтикофенодат

Субтикодиспедат

Субтикодиспадат

Субтиспецифит

Субтиспецидисподат

Субтиспецидиспидат
≡ субтиесфеноформататат

Субтиспециесдат

Субтиспецифенодат

Субтиспецидиспедат

Субтиспецидиспадат

Субтиспецоид

Субтиспецодисподат
≡ субтиесфеноформататоид

Субтиспецодиспидат

Субтиспецоесдат

Субтиспецофенодат

Субтиспецодиспедат

Субтиспецодиспадат

ZS-Хипертипоид

Субтидиспоид

Субтидиспозит

Субтисъщност

Субтифеномен

Субтидиспозант

Субтидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустоид

Субтиспецадиспосустодат

Субтиспецадисписустодат

Субтиспецаессустодат

Субтиспецафеносустодат

Субтиспецадиспесустодат

Субтиспецадиспасустодат

Субтиспецесустоид

Субтиспецедиспосустодат

Субтиспецедисписустодат

Субтиспецеессустодат

Субтиспецефеносустодат

Субтиспецедиспесустодат

Субтиспецедиспасустодат

Субтифосустоид

Субтифодиспосустодат

Субтифодисписустодат

Субтифоессустодат

Субтифофеносустодат

Субтифодиспесустодат

Субтифодиспасустодат

Субтикосустоид

Субтикодиспосустодат

Субтикодисписустодат

Субтикоессустодат

Субтикофеносустодат

Субтикодиспесустодат

Субтикодиспасустодат

Субтиспецисустоид

Субтиспецидиспосустодат

Субтиспецидисписустодат

Субтиспециессустодат

Субтиспецифеносустодат

Субтиспецидиспесустодат

Субтиспецидиспасустодат

Субтиспецосустоид

Субтиспецодиспосустодат
≡ субтиреалититатоид

Субтиспецодисписустодат

Субтиспецоессустодат

Субтиспецофеносустодат

Субтиспецодиспесустодат

Субтиспецодиспасустодат

Субтисустоид

Субтидиспосустоид

Субтидиспису
стоид

Субтиессустоид

Субтифеносустоид

Субтидиспесустоид

Субтидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустит

Субтиспецадиспосустидат

Субтиспецадисписуститдат

Субтиспецаессустидат

Субтиспецафеносустидат

Субтиспецадиспесустидат

Субтиспецадиспасустидат

Субтиспецесустит

Субтиспецедиспосустидат

Субтиспецедисписустидат

Субтиспецеессустидат

Субтиспецефеносустидат

Субтиспецедиспесустидат

Субтиспецедиспасустидат

Субтифосустит

Субтифодиспосустидат

Субтифодисписустидат

Субтифоессустидат

Субтифофеносустидат

Субтифодиспесустидат

Субтифодиспасустидат

Субтикосустит

Субтикодиспосустидат

Субтикодисписустидат

Субтикоессустидат

Субтикофеносустидат

Субтикодиспесустидат

Субтикодиспасустидат

Субтиспецисустит

Субтиспецидиспосустидат

Субтиспецидисписустидат ≡
субтиреалититатат

Субтиспециессустидат

Субтиспецифеносустидат

Субтиспецидиспесустидат

Субтиспецидиспасустидат

Субтиспецосустит

Субтиспецодиспосустидат

Субтиспецодисписустидат

Субтисубтиспецоессустидат

Субтиспецофеносустидат

Субтиспецодиспесустидат

Субтиспецодиспасустидат

Субтисустит

Субтидиспосустит

Субтидисписустит

Субтиессустит

Субтифеносустит

Субтидиспесустит

Субтидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубстанция

Субтиспецадиспосубсдат

Субтиспецадисписубсдат

Субтиспецаессубсдат

Субтиспецафеносубсдат

Субтиспецадиспесубсдат

Субтиспецадиспасубсдат

Субтиспецесубстанция

Субтиспецедиспосубсдат

Субтиспецедисписубсдат

Субтиспецеессубсдат

Субтиспецефеносубсдат

Субтиспецедиспесубсдат

Субтиспецедиспасубсдат

Субтифосубстанция

Субтифодиспосубсдат

Субтифодисписубсдат

Субтифоессубсдат

Субтифофеносубсдат

Субтифодиспесубсдат

Субтифодиспасубсдат

Субтикосубстанция

Субтикодиспосубсдат

Субтикодисписубсдат

Субтикоессубсдат ≡
субтинатуритат

Субтикофеносубсдат

Субтикодиспесубсдат

Субтикодиспасубсдат

Субтиспецисубстанция

Субтиспецидиспосубсдат

Субтиспецидисписубсдат

Субтиспециессубсдат

Субтиспецифеносубсдат

Субтиспецидиспесубсдат

Субтиспецидиспасубсдат

Субтиспецосубстанция

Субтиспецодиспосубсдат

Субтиспецодисписубсдат

Субтиспецоессубсдат

Субтиспецофеносубсдат

Субтиспецодиспесубсдат

Субтиспецодиспасубсдат

Субтисубстан-

Субтидиспосубстанция

Субтидисписубстанция

Субтиессубстанция

Субтифеносубстанция

Субтидиспесубстанция

Субтидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперстанта

Субтиспецадиспосуперсдат

Субтиспецадисписуперсдат

Субтиспецаессуперсдат

Субтиспецафеносуперсдат

Субтиспецадиспесуперсдат

Субтиспецадиспасуперсдат

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецедиспосуперсдат

Субтиспецедисписуперсдат

Субтисубтиспецеессуперс-

Субтиспецефеносуперсдат

Субтиспецедиспесуперсдат

Субтиспецедиспасуперсдат

Субтифосуперстанта

Субтифодиспосуперсдат

Субтифодисписуперсдат

Субтифоессуперсдат

Субтифофеносуперсдат
≡ субтифактитат

Субтифодиспесуперсдат

Субтифодиспасуперсдат

Субтикосуперстанта

Субтикодиспосуперсдат

Субтикодисписуперсдат

Субтикоессуперсдат

Субтикофеносуперсдат

Субтикодиспесуперсдат

Субтикодиспасуперсдат

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецидиспосуперсдат

Субтиспецидисписуперсдат

Субтиспециессуперсдат

Субтиспецифеносуперсдат

Субтиспецидиспесуперсдат

Субтиспецидиспасуперсдат

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецоди
спосуперсдат

Субтиспецодисписуперсдат

Субтисубтиспецоессуперс-

Субтиспецофеносуперсдат

Субтиспецодиспесуперсдат

Субтиспецодиспасуперсдат

Субтисуперстанта

Субтидиспосуперстанта

Субтидисписуперстанта

Субтиессуперстанта

Субтифеносуперстанта

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустант

Субтиспецадиспосустедат

Субтиспецадисписустедат

Субтиспецаессустедат

Субтиспецафеносустедат

Субтиспецадиспесустедат

Субтиспецадиспасустедат

Субтиспецесустант

Субтиспецедиспосустедат

Субтиспецедисписустедат

Субтиспецеессустедат

Субтиспецефеносустедат

Субтиспецедиспесустедат ≡
субтиреалититант

Субтиспецедиспасустедат

Субтифосустант

Субтифодиспосустедат

Субтифодисписустедат

Субтифоессустедат

Субтифофеносустедат

Субтифодиспесустедат

Субтифодиспасустедат

Субтикосустант

Субтикодиспосустедат

Субтикодисписустедат

Субтикоессустедат

Субтикофеносустедат

Субтикодиспесустедат

Субтикодиспасустедат

Субтиспецисустант

Субтиспецидиспосустедат

Субтиспецидисписустедат

Субтиспециессустедат

Субтиспецифеносустедат

Субтиспецидиспесустедат

Субтиспецидиспасустедат

Субтиспецосустант

Субтиспецодиспосустедат

Субтиспецодисписустедат

Субтиспецоессустедат

Субтиспецофеносустедат

Субтиспецодиспесустедат

Субтиспецодиспасустедат

Субтисустант

Субтидиспосустант

Субтидиспису
стант

Субтиессустан

Субтифеносустант

Субтидиспесустант

Субтидиспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустат

Субтиспецадиспосустадат

Субтиспецадисписустадат

Субтиспецаессустадат

Субтиспецафеносустадат

Субтиспецадиспесустадат

Субтиспецадиспасустадат ≡
субтиреалититат

Субтиспецесустат

Субтиспецедиспосустадат

Субтиспецедисписустадат

Субтиспецеессустадат

Субтиспецефеносустадат

Субтиспецедиспесустадат

Субтиспецедиспасустадат

Субтифосустат

Субтифодиспосустадат

Субтифодисписустадат

Субтифоессустадат

Субтифофеносустадат

Субтифодиспесустадат

Субтифодиспасустадат

Субтикосустат

Субтикодиспосустадат

Субтикодисписустадат

Субтикоессустадат

Субтикофеносустадат

Субтикодиспесустадат

Субтикодиспасустадат

Субтиспецисустат

Субтиспецидиспосустадат

Субтиспецидисписустадат

Субтиспециессустадат

Субтиспецифеносустадат

Субтиспецидиспесустадат

Субтиспецидиспасустадат

Субтиспецосустат

Субтиспецодиспосустадат

Субтиспецодисписустадат

Субтиспецоессустадат

Субтиспецофеносустадат

Субтиспецодиспесустадат

Субтиспецодиспасустадат

Субтисустат

Субтидиспосустат

Субтидисписустат

Субтиессустат

Субтифеносустат

Субтидиспесустат

Субтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1255

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-ZNSMK-AB/C-7
DT-ZNSMK-AB/C-6
DT-ZNSMK-AB/C-5
DT-ZNSMK-AB/C-4
DT-ZNSMK-AB/C-3
DT-ZNSMK-AB/C-2
A
DT-ZNSMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти
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1256

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспозат

Субтидиспасустодат

Субтидиспасустидат

Субтидиспасубсдат

Субтидиспасуперсдат

Субтидиспасустедат

Субтидиспасустадат ≡
субтисусенстат

Субтидиспозант

Субтидиспесустодат

Субтидиспесустидат

Субтидиспесубсдат

Субтидиспесуперсдат

Субтидиспесустедат ≡
субтисусенстант

Субтидиспесустадат

Субтифеномен

Субтифеносустодат

Субтифеносустидат

Субтифеносубсдат

Субтифено
суперсдат
≡ субтисупсенстат

Субтифеносустедат

Субтифеносустадат

Субтисъщност

Субтиессустодат

Субтиессустидат

Субтиессубсдат ≡
субтисенстат

Субтиессуперсдат

Субтиессустедат

Субтиессустадат

Субтидиспозит

Субтидисписустодат

Субтидисписустидат ≡
субтисусенстатат

Субтидисписубсдат

Субтидисписуперсдат

Субтидисписустедат

Субтидисписустадат

Субтидиспоид

Субтидиспосустодат
≡ субтисусенстатоид

Субтидиспосустидат

Субтидиспосубсдат

Субтидиспосуперсдат

Субтидиспосустедат

Субтидиспосустадат

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1257

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субтиспецодиспозат

Субтиспецодиспасустодат

Субтиспецодиспасустидат

Субтиспецодиспасубсдат

Субтиспецодиспасуперсдат

Субтиспецодиспасустедат

Субтиспецодиспасустадат

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустодат

Субтиспецодиспесустидат

Субтиспецодиспесубсдат

Субтиспецодиспесуперсдат

Субтиспецодиспесустедат

Субтиспецодиспесустадат

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустодат

Субтиспецофеносустидат

Субтиспецофеносубсдат

Субтиспецофеносуперсдат

Субтиспецофеносустедат

Субтиспецофеносустадат

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустадат

Субтиспецоессустидат

Субтиспецоессубсдат

Субтиспецоессуперсдат

Субтиспецоессустедат

Субтиспецоессустадат

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустодат

Субтиспецодисписустидат

Субтиспецодисписубсдат

Субтиспецодисписуперсдат

Субтиспецодисписустедат

Субтиспецодисписустадат

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустодат
≡ субтиреалититатоид

Субтиспецодиспосустидат

Субтиспецодиспосубсдат

Субтиспецодиспосуперсдат

Субтиспецодиспосустедат

Субтиспецодиспосустадат

Субтиспецоид

Субтиспецосустоид

Субтиспецосустит

Субтиспецосубстанция

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецосустант

Субтиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1258

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустодат

Субтиспецидиспасустидат

Субтиспецидиспасубсдат

Субтиспецидиспасуперсдат

Субтиспецидиспасустедат

Субтиспецидиспасустадат

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустодат

Субтиспецидиспесустидат

Субтиспецидиспесубсдат

Субтиспецидиспесуперсдат

Субтиспецидиспесустедат

Субтиспецидиспесустадат

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустодат

Субтиспецифеносустидат

Субтиспецифеносубсдат

Субтиспецифеносуперсдат

Субтиспецифеносустедат

Субтиспецифеносустадат

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустодат

Субтиспециессустидат

Субтиспециессубсдат

Субтиспециессуперсдат

Субтиспециессустедат

Субтиспециессустадат

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустодат

Субтиспецидисписустидат ≡
субти-реалититатат

Субтиспецидисписубсдат

Субтиспецидисписуперсдат

Субтиспецидисписустедат

Субтиспецидисписустадат

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустодат

Субтиспецидиспосустидат

Субтисубтиспецидиспосубсдат

Субтисубтиспецидиспосуперс-

Субтиспецидиспосустедат

Субтиспецидиспосустадат

Субтиспецифит

Субтиспецисустоид

Субтиспецисустит

Субтиспецисубстанция

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецисустант

Субтиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1259

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикодиспозат

Субтикодиспасустодат

Субтикодиспасустидат

Субтикодиспасубсдат

Субтикодиспасуперсдат

Субтикодиспасустедат

Субтикодиспасустадат

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустодат

Субтикодиспесустидат

Субтикодиспесубсдат

Субтикодиспесуперсдат

Субтикодиспесустедат

Субтикодиспесустадат

Субтикофеномен

Субтикофеносустодат

Субтикофеносустидат

Субтикофеносубсдат ≡
субтинатуритат

Субтикофеносуперсдат

Субтикофеносустедат

Субтикофеносустадат

Субтикосъщност

Субтикоессустодат

Субтикоессустидат

Субтикоессубсдат

Субтикоессуперсдат

Субтикоессустедат

Субтикоессустадат

Субтикодиспозит

Субтикодисписустодат

Субтикодисписустидат

Субтикодисписубсдат

Субтикодисписуперсдат

Субтикодисписустедат

Субтикодисписустадат

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустодат

Субтикодиспосустидат

Субтикодиспосубсдат

Субтикодиспосуперсдат

Субтикодиспосустедат

Субтикодиспосустадат

Субтисъдържание

Субтикосустоид

Субтикосустит

Субтикосубстанция

Субтикосуперстанта

Субтикосустант

Субтикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1260

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифодиспозат

Субтифодиспасустодат

Субтифодиспасустидат

Субтифодиспасубсдат

Субтифодиспасуперсдат

Субтифодиспасустедат

Субтифодиспасустадат

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустодат

Субтифодиспесустидат

Субтифодиспесубсдат

Субтифодиспесуперсдат

Субтифодиспесустедат

Субтифодиспесустадат

Субтифофеномен

Субтифофеносустодат

Субтифофеносустидат

Субтифофеносубсдат

Субтифофеносуперсдат
≡ субтифактитат

Субтифофеносустедат

Субтифофеносустадат

Субтифосъщност

Субтифоессустодат

Субтифоессустидат

Субтифоессубсдат

Субтифоессуперсдат

Субтифоессустедат

Субтифоессустадат

Субтифодиспозит

Субтифодисписустодат

Субтифодисписустидат

Субтифодисписубсдат

Субтифодисписуперсдат

Субтифодисписустедат

Субтифодисписустадат

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустодат

Субтифодиспосустидат

Субтифодиспосубсдат

Субтифодиспосуперсдат

Субтифодиспосустедат

Субтифодиспосустадат

Субтиформа

Субтифосустоид

Субтифосустит

Субтифосубстанция

Субтифосуперстанта

Субтифосустант

Субтифосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1261

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецедиспасустодат

Субтиспецедиспасустидат

Субтиспецедиспасуперсдат

Субтиспецедиспасустедат

Субтиспецедиспасустадат

Субтиспецедиспесустодат

Субтиспецедиспесустидат

Субтиспецедиспесуперсдат

Субтиспецедиспесустедат ≡
субтиреалититант

Субтиспецедиспесустадат

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустодат

Субтиспецефеносустидат

Субтиспецефеносубсдат

Субтиспецефеносуперсдат

Субтиспецефеносустедат

Субтиспецефеносустадат

Субтиспецесъщност

Субтиспецеессустадат

Субтиспецеессустидат

Субтиспецеессубсдат

Субтиспецеессуперсдат

Субтиспецеессустедат

Субтиспецеессустадат

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустодат

Субтиспецедисписустидат

Субтиспецедисписубсдат

Субтиспецедисписуперсдат

Субтиспецедисписустедат

Субтиспецедисписустадат

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустодат

Субтиспецедиспосустидат

Субтиспецедиспосубсдат

Субтиспецедиспосуперсдат

Субтиспецедиспосустедат

Субтиспецедиспосустадат

Субтиспецифант

Субтиспецесустоид

Субтиспецесустит

Субтиспецесубстанция

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецесустант

Субтиспецесустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспасубсдат

Субтиспецедиспесубсдат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1262

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозат

Субтиспецадиспасустодат

Субтиспецадиспасустидат

Субтиспецадиспасубсдат

Субтиспецадиспасуперсдат

Субтиспецадиспасустедат

Субтиспецадиспасустадат ≡
субтиреалититат

Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспесустодат

Субтиспецадиспесустидат

Субтиспецадиспесубсдат

Субтиспецадиспесуперсдат

Субтиспецадиспесустедат

Субтиспецадиспесустадат

Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустодат

Субтиспецафеносустидат

Субтиспецафеносубсдат

Субтиспецафеносуперсдат

Субтиспецафеносустедат

Субтиспецафеносустадат

Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустодат

Субтиспецаессустидат

Субтиспецаессубсдат

Субтиспецаессуперсдат

Субтиспецаессустедат

Субтиспецаессустадат

Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустодат

Субтиспецадисписустидат

Субтиспецадисписубсдат

Субтиспецадисписуперсдат

Субтиспецадисписустедат

Субтиспецадисписустадат

Субтиспецадиспоид

Субтиспецадиспосустодат

Субтиспецадиспосустидат

Субтиспецадиспосубсдат

Субтиспецадиспосуперсдат

Субтиспецадиспосустедат

Субтиспецадиспосустадат

Субтиспецифат

Субтиспецасустоид

Субтиспецасустит

Субтиспецасубстанция

Субтиспецасуперстанта

Субтиспецасустант

Субтиспецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни дукоплетностни концептуални дерелевантни типични икономически тенсубтиингредиенти (DT-ZNSMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducopletitic operative derelevant typical economic exoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни оперативни
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и означавано с индекс DT-HEQMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни
икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HQхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотаид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустататит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
4. Икономически обсисубстат (съкр. – обсисубс) (същото като икономическа обсисъставност).
5. Икономически обсисуперстат (съкр. – обсисуперс) (същото като икономически обсизапас).
6. Икономически обсисустататант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстат и икономически обсисуперстат.
7. Икономически обсисустататат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисигнотеид (съкр. – обсисигно) (същото като икономически обсиинтерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически обсисигнитит (съкр. – обсисигни) (същото като уницентален икономически обсиинтерес) – единство на икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
4. Икономически обситранссигнитит (съкр. – обситранс) (същото като
трансцентален икономически обсиинтерес).
5. Икономически обсиинсигнитит (съкр. – обсиинсиг) (същото като инцентален икономически обсиинтерес).
6. Икономически обсисигнитант (съкр. – обсисигне) (същото като центален икономически обсиинтерес) – общо понятие за икономически обситранссигнитит и икономически обсиинсигнитит.
7. Икономически обсисигнитат (съкр. – обсисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиконтотеид (съкр. – обсиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиконтетит (съкр. – обсиконти) (същото като икономическа обсиудовлетвореност) – единство на икономическия обсиконтедент и
икономическия обсиконтединт.
4. Икономически обсиконтедент (съкр. – обсиконде) (същото като икономическа обсиизгодност и като икономическо обсисъстояние).
5. Икономически обсиконтединт (съкр. – обсиконди) (същото като икономическа обсизадоволеност и като икономически обсиактив).
6. Икономически обсиузеконтединт (съкр. – обсиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обсизадоволеност и като ползваем икономически обсиактив).
7. Икономически обсиестконтединт (съкр. – обсиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обсизадоволеност и като сметен икономически обсиактив).
8. Икономически обсиконтетант (съкр. – обсиконте) (същото като икономическа обсипригодност) – общо понятие за икономически обсиконтедент и
икономически обсиконтединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически обсиконтетат (съкр. – обсиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтедент и икономическия обсиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1
до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти
(с индекс DT-HEQMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни
дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти (с индекс DTHEQMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HEQMK-AC/B-1
DT-HEQMK-AC/B-2
DT-HEQMK-AC/B-3
DT-HEQMK-AC/B-4
DT-HEQMK-AC/B-5
DT-HEQMK-AC/B-6
B

DT-HEQMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасустотадат

Обсиконтасуститадат

Обсиконтасубстадат

Обсиконтасуперстадат

Обсиконтасустетадат

Обсиконтасустатадат

Обсиконтетант

Обсиконтесустотадат

Обсиконтесуститадат

Обсиконтесубстадат

Обсиконтесуперстадат

Обсиконтесустетадат

Обсиконтесустатадат

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотадат

Обсиесткондисуститадат

Обсиесткондисубстадат

Обсиесткондисуперстадат

Обсиесткондисустетадат

Обсиесткондисустатадат

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотадат

Обсиузекондисуститадат

Обсиузекондисубстадат

Обсиузекондисуперстадат

Обсиузекондисустетадат

Обсиузекондисустатадат

Обсиконтединт

Обсикондисустотадат

Обсикондисуститадат

Обсикондисубстадат

Обсикондисуперстадат

Обсикондисустетадат

Обсикондисустатадат

Обсиконтедент

Обсикондесустотадат

Обсикондесуститадат

Обсикондесубстадат

Обсикондесуперстадат

Обсикондесустетадат

Обсикондесустатадат

Обсиконтетит

Обсиконтисустотадат

Обсиконтисуститадат

Обсиконтисубстадат

Обсиконтисуперстадат

Обсиконтисустетадат

Обсиконтисустатадат

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотадат

Обсиконтосуститадат

Обсиконтосубстадат

Обсиконтосуперстадат

Обсиконтосустетадат

Обсиконтосустатадат

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1270

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметен
икономически
обсиактив

{Сметен икономически
обсиактив,
икономическа
обсисъставност}

{Сметен икономически
обсиактив,
икономически
обсизапас}

Ползваем
икономически
обсиактив

{Ползваем
икономически
обсиактив,
икономическа
обсисъставност}

{Ползваем
икономически
обсиактив,
икономически
обсизапас}

Икономически
обсиактив

{Икономически обсиактив,
икономическа
обсисъставност}

{Икономически обсиактив,
икономически
обсизапас}

Икономическо обсисъстояние

{Икономическо обсисъстояние, икономическа обсисъставност}

{Икономическо обстисъстояние, икономически обсизапас}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQMK-AC/B-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотадат

Обсиконтасигносуститадат

Обсиконтасигносубстадат

Обсиконтасигносуперстадат

Обсиконтасигносустетадат

Обсиконтасигносустатадат

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотадат

Обсиконтесигносуститадат

Обсиконтесигносубстадат

Обсиконтесигносуперстадат

Обсиконтесигносустетадат

Обсиконтесигносустатадат

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотадат

Обсиесткондисигносуститадат

Обсиесткондисигносубстадат

Обсиесткондисигносуперстадат

Обсиесткондисигносустетадат

Обсиесткондисигносустатадат

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотадат

Обсиузекондисигносуститадат

Обсиузекондисигносубстадат

Обсиузекондисигносуперстадат

Обсиузекондисигносустетадат

Обсиузекондисигносустатадат

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотадат

Обсикондисигносуститадат

Обсикондисигносубстадат

Обсикондисигносуперстадат

Обсикондисигносустетадат

Обсикондисигносустатадат

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотадат

Обсикондесигносуститадат

Обсикондесигносубстадат

Обсикондесигносуперстадат

Обсикондесигносустетадат

Обсикондесигносустатадат

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотадат

Обсиконтисигносуститадат

Обсиконтисигносубстадат

Обсиконтисигносуперстадат

Обсиконтисигносустетадат

Обсиконтисигносустатадат

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотадат

Обсиконтосигносуститадат

Обсиконтосигносубстадат

Обсиконтосигносуперстадат

Обсиконтосигносустетадат

Обсиконтосигносустатадат

Обсисигнотеид

Обсисигносустотаид

Обсисигносустататит

Обсисигносубстат

Обсисигносуперстат

Обсисигносустататант

Обсисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотадат

Обсиконтасигнисуститадат

Обсиконтасигнисубстадат

Обсиконтасигнисуперстадат

Обсиконтасигнисустетадат

Обсиконтасигнисустатадат

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотадат

Обсиконтесигнисуститадат

Обсиконтесигнисубстадат

Обсиконтесигнисуперстадат

Обсиконтесигнисустетадат

Обсиконтесигнисустатадат

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотадат

Обсиесткондисигнисуститадат

Обсиесткондисигнисубстадат

Обсиесткондисигнисуперстадат

Обсиесткондисигнисустетадат

Обсиесткондисигнисустатадат

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотадат

Обсиузекондисигнисуститадат

Обсиузекондисигнисубстадат

Обсиузекондисигнисуперстадат

Обсиузекондисигнисустетадат

Обсиузекондисигнисустатадат

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотадат

Обсикондисигнисуститадат

Обсикондисигнисубстадат

Обсикондисигнисуперстадат

Обсикондисигнисустетадат

Обсикондисигнисустатадат

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотадат

Обсикондесигнисуститадат

Обсикондесигнисубстадат

Обсикондесигнисуперстадат

Обсикондесигнисустетадат

Обсикондесигнисустатадат

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотадат

Обсиконтисигнисуститадат

Обсиконтисигнисубстадат

Обсиконтисигнисуперстадат

Обсиконтисигнисустетадат

Обсиконтисигнисустатадат

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотадат

Обсиконтосигнисуститадат

Обсиконтосигнисубстадат

Обсиконтосигнисуперстадат

Обсиконтосигнисустетадат

Обсиконтосигнисустатадат

Обсисигнитит

Обсисигнисустотаид

Обсисигнисустататит

Обсисигнисубстат

Обсисигнисуперстат

Обсисигнисустататант

Обсисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMKAC/B-3) (Всички понятия имат определението икономически)
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1273

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотадат

Обсиконтатранссуститадат

Обсиконтатранссубстадат

Обсиконтатранссуперстадат

Обсиконтатранссустетадат

Обсиконтатранссустатадат

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотадат

Обсиконтетранссуститадат

Обсиконтетранссубстадат

Обсиконтетранссуперстадат

Обсиконтетранссустетадат

Обсиконтетранссустатадат

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотадат

Обсиесткондитранссуститадат

Обсиесткондитранссубстадат

Обсиесткондитранссуперстадат

Обсиесткондитранссустетадат

Обсиесткондитранссустатадат

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотадат

Обсиузекондитранссуститадат

Обсиузекондитранссубстадат

Обсиузекондитранссуперстадат

Обсиузекондитранссустетадат

Обсиузекондитранссустатадат

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотадат

Обсикондитранссуститадат

Обсикондитранссубстадат

Обсикондитранссуперстадат

Обсикондитранссустетадат

Обсикондитранссустатадат

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотадат

Обсикондетранссуститадат

Обсикондетранссубстадат

Обсикондетранссуперстадат

Обсикондетранссустетадат

Обсикондетранссустатадат

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотадат

Обсиконтитранссуститадат

Обсиконтитранссубстадат

Обсиконтитранссуперстадат

Обсиконтитранссустетадат

Обсиконтитранссустатадат

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотадат

Обсиконтотранссуститадат

Обсиконтотранссубстадат

Обсиконтотранссуперстадат

Обсиконтотранссустетадат

Обсиконтотранссустатадит

Обситранссигнитит

Обситранссустотаид

Обситранссустататит

Обситранссубстат

Обситранссуперстат

Обситранссустататант

Обситранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотадат

Обсиконтаинсигсуститадат

Обсиконтаинсигсубстадат

Обсиконтаинсигсуперстадат

Обсиконтаинсигсустетадат

Обсиконтаинсигсустатадат

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотадат

Обсиконтеинсигсуститадат

Обсиконтеинсигсубстадат

Обсиконтеинсигсуперстадат

Обсиконтеинсигсустетадат

Обсиконтеинсигсустатадат

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотадат

Обсиесткондиинсигсуститадат

Обсиесткондиинсигсубстадат

Обсиесткондиинсигсуперстадат

Обсиесткондиинсигсустетадат

Обсиесткондиинсигсустатадат

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотадат

Обсиузекондиинсигсуститадат

Обсиузекондиинсигсубстадат

Обсиузекондиинсигсуперстадат

Обсиузекондиинсигсустетадат

Обсиузекондиинсигсустатадат

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотадат

Обсикондиинсигсуститадат

Обсикондиинсигсубстадат

Обсикондиинсигсуперстадат

Обсикондиинсигсустетадат

Обсикондиинсигсустатадат

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотадат

Обсикондеинсигсуститадат

Обсикондеинсигсубстадат

Обсикондеинсигсуперстадат

Обсикондеинсигсустетадат

Обсикондеинсигсустатадат

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотадат

Обсиконтиинсигсуститадат

Обсиконтиинсигсубстадат

Обсиконтиинсигсуперстадат

Обсиконтиинсигсустетадат

Обсиконтиинсигсустатадат

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотадат

Обсиконтоинсигсуститадат

Обсиконтоинсигсубстадат

Обсиконтоинсигсуперстадат

Обсиконтоинсигсустетадат

Обсиконтоинсигсустатадат

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотаид

Обсиинсигсустататит

Обсиинсигсубстат

Обсиинсигсуперстат

Обсиинсигсустататант

Обсиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотадат

Обсиконтасигнесуститадат

Обсиконтасигнесубстадат

Обсиконтасигнесуперстадат

Обсиконтасигнесустетадат

Обсиконтасигнесустатадат

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотадат

Обсиконтесигнесуститадат

Обсиконтесигнесубстадат

Обсиконтесигнесуперстадат

Обсиконтесигнесустетадат

Обсиконтесигнесустатадат

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотадат

Обсиесткондисигнесуститадат

Обсиесткондисигнесубстадат

Обсиесткондисигнесуперстадат

Обсиесткондисигнесустетадат

Обсиесткондисигнесустатадат

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотадат

Обсиузекондисигнесуститадат

Обсиузекондисигнесубстадат

Обсиузекондисигнесуперстадат

Обсиузекондисигнесустетадат

Обсиузекондисигнесустатадат

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотадат

Обсикондисигнесуститадат

Обсикондисигнесубстадат

Обсикондисигнесуперстадат

Обсикондисигнесустетадат

Обсикондисигнесустатадат

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотадат

Обсикондесигнесуститадат

Обсикондесигнесубстадат

Обсикондесигнесуперстадат

Обсикондесигнесустетадат

Обсикондесигнесустатадат

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотадат

Обсиконтисигнесуститадат

Обсиконтисигнесубстадат

Обсиконтисигнесуперстадат

Обсиконтисигнесустетадат

Обсиконтисигнесустатадат

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотадат

Обсиконтосигнесуститадат

Обсиконтосигнесубстадат

Обсиконтосигнесуперстадат

Обсиконтосигнесустетадат

Обсиконтосигнесустатадат

Обсисигнесустотаид

Обсисигнесустататит

Обсисигнесубстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнесустататант

Обсисигнесустататат

Обсисиг-

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотадат

Обсиконтасигнасуститадат

Обсиконтасигнасубстадат

Обсиконтасигнасуперстадат

Обсиконтасигнасустетадат

Обсиконтасигнасустатадат

Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотадат

Обсиконтесигнасуститадат

Обсиконтесигнасубстадат

Обсиконтесигнасуперстадат

Обсиконтесигнасустетадат

Обсиконтесигнасустатадат

Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотадат

Обсиесткондисигнасуститадат

Обсиесткондисигнасубстадат

Обсиесткондисигнасуперстадат

Обсиесткондисигнасустетадат

Обсиесткондисигнасустатадат

Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотадат

Обсиузекондисигнасуститадат

Обсиузекондисигнасубстадат

Обсиузекондисигнасуперстадат

Обсиузекондисигнасустетадат

Обсиузекондисигнасустатадат

Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотадат

Обсикондисигнасуститадат

Обсикондисигнасубстадат

Обсикондисигнасуперстадат

Обсикондисигнасустетадат

Обсикондисигнасустатадат

Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотадат

Обсикондесигнасуститадат

Обсикондесигнасубстадат

Обсикондесигнасуперстадат

Обсикондесигнасустетадат

Обсикондесигнасустатадат

Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотадат

Обсиконтисигнасуститадат

Обсиконтисигнасубстадат

Обсиконтисигнасуперстадат

Обсиконтисигнасустетадат

Обсиконтисигнасустатадат

Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотадат

Обсиконтосигнасуститадат

Обсиконтосигнасубстадат

Обсиконтосигнасуперстадат

Обсиконтосигнасустетадат

Обсиконтосигнасустатадат

Обсисигнасустотаид

Обсисигнасустататит

Обсисигнасубстат

Обсисигнасуперстат

Обсисигнасустататант

Обсисигнасустататат

Обсисиг-

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMKAC/B-7) (Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HEQMK-BC/A-1
DT-HEQMK-BC/A-2
DT-HEQMK-BC/A-3
DT-HEQMK-BC/A-4
DT-HEQMK-BC/A-5

A

DT-HEQMK-BC/A-6
DT-HEQMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасигнотадат

Обсиконтасигнитадат

Обсиконтатранстадат

Обсиконтаинсигтадат

Обсиконтасигнетадат

Обсиконтасигнатадат

Обсиконтетант

Обсиконтесигнотадат

Обсиконтесигнитадат

Обсиконтетранстадат

Обсиконтеинсигтадат

Обсиконтесигнетадат

Обсиконтесигнатадат

Обсиестконтединт

Обсиесткондисигнотадат

Обсиесткондисигнитадат

Обсиесткондитранстадат

Обсиесткондиинсигтадат

Обсиесткондисигнетадат

Обсиесткондисигнатадат

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисигнотадат

Обсиузекондисигнитадат

Обсиузекондитранстадат

Обсиузекондиинсигтадат

Обсиузекондисигнетадат

Обсиузекондисигнатадат

Обсиконтединт

Обсикондисигнотадат

Обсикондисигнитадат

Обсикондитранстадат

Обсикондиинсигтадат

Обсикондисигнетадат

Обсикондисигнатадат

Обсиконтедент

Обсикондесигнотадат

Обсикондесигнитадат

Обсикондетранстадат

Обсикондеинсигтадат

Обсикондесигнетадат

Обсикондесигнатадат

Обсиконтетит

Обсиконтисигнотадат

Обсиконтисигнитадат

Обсиконтитранстадат

Обсиконтиинсигтадат

Обсиконтисигнетадат

Обсиконтисигнатадат

Обсиконтотеид

Обсиконтосигнотадат

Обсиконтосигнитадат

Обсиконтотранстадат

Обсиконтоинсигтадат

Обсиконтосигнетадат

Обсиконтосигнатадат

HQХипертипотеид

Обсисигнотаид

Обсисигнитит

Обситранссигнитит

Обсиинсигнитит

Обсисигнитант

Обсисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметен
икономически
обсиактив

{Сметен икономически
обсиактив,
трансцентален
икономически
обсиинтерес}

{Сметен икономически
обсиактив,
инцентален
икономически
обсиинтерес}

Ползваем
икономически
обсиактив

{Ползваем
икономически
обсиактив,
трансцентален
икономически
обсиинтерес}

{Ползваем
икономически
обсиактив,
инцентален
икономически
обсиинтерес}

Икономически
обсиактив

{Икономически обсиактив,
трансцентален
икономически
обсиинтерес}

{Икономически обсиактив,
инцентален
икономически
обсиинтерес}

Икономическо обсисъстояние

{Икономическо обсисъстояние, трансцентален икономически обсиинтерес}

{Икономическо обсисъстояние, инцентален икономически обсиинтерес}

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически обсиинтерес

Инцентален
икономически
обсиинтерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQMK-BC/A-1)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустотаид

Обсиконтасигносустотадат

Обсиконтасигнисустотадат

Обсиконтатранссустотадат

Обсиконтаинсигсустотадат

Обсиконтасигнесустотадат

Обсиконтасигнасустотадат

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесигносустотадат

Обсиконтесигнисустотадат

Обсиконтетранссустотадат

Обсиконтеинсигсустотадат

Обсиконтесигнесустотадат

Обсиконтесигнасустотадат

Обсиесткондисустотаид

Обсиесткондисигносустотадит

Обсиесткондисигнисустотадит

Обсиесткондитранссустотадит

Обсиесткондиинсигсустотадит

Обсиесткондисигнесустотадит

Обсиесткондисигнасустотадит

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисигносустотадат

Обсиузекондисигнисустотадат

Обсиузекондитранссустотадат

Обсиузекондиинсигсустотадат

Обсиузекондисигнесустотадат

Обсиузекондисигнасустотадат

Обсикондисустотаид

Обсикондисигносустотадат

Обсикондисигнисустотадат

Обсикондитранссустотадат

Обсикондиинсигсустотадат

Обсикондисигнесустотадат

Обсикондисигнасустотадат

Обсикондесустотаид

Обсикондесигносустотадат

Обсикондесигнисустотадат

Обсикондетранссустотадат

Обсикондеинсигсустотадат

Обсикондесигнесустотадат

Обсикондесигнасустотадат

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисигносустотадат

Обсиконтисигнисустотадат

Обсиконтитранссустотадат

Обсиконтиинсигсустотадат

Обсиконтисигнесустотадат

Обсиконтисигнасустотадат

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосигносустотадат

Обсиконтосигнисустотадат

Обсиконтотранссустотадат

Обсиконтоинсигсустотадат

Обсиконтосигнесустотадат

Обсиконтосигнасустотадат

Обсисустотаид

Обсисигносустотаид

Обсисигнисустотаид

Обситранссустотаид

Обсиинсигсустотаид

Обсисигнесустотаид

Обсисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-2) (Всички
понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататит

Обсиконтасигносуститадат

Обсиконтасигнисуститадат

Обсиконтатранссуститадат

Обсиконтаинсигсуститадат

Обсиконтасигнесуститадат

Обсиконтасигнасуститадат

Обсиконтесустататит

Обсиконтесигносуститадат

Обсиконтесигнисуститадат

Обсиконтетранссуститадат

Обсиконтеинсигсуститадат

Обсиконтесигнесуститадат

Обсиконтесигнасуститадат

Обсиесткондисустататит

Обсиесткондисигносуститадат

Обсиесткондисигнисуститадат

Обсиесткондитранссуститадат

Обсиесткондиинсигсуститадат

Обсиесткондисигнесуститадат

Обсиесткондисигнасуститадат

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисигносуститадат

Обсиузекондисигнисуститадат

Обсиузекондитранссуститадат

Обсиузекондиинсигсуститадат

Обсиузекондисигнесуститадат

Обсиузекондисигнасуститадат

Обсикондисустататит

Обсикондисигносуститадат

Обсикондисигнисуститадат

Обсикондитранссуститадат

Обсикондиинсигсуститадат

Обсикондисигнесуститадат

Обсикондисигнасуститадат

Обсикондесустататит

Обсикондесигносуститадат

Обсикондесигнисуститадат

Обсикондетранссуститадат

Обсикондеинсигсуститадат

Обсикондесигнесуститадат

Обсикондесигнасуститадат

Обсиконтисустататит

Обсиконтисигносуститадат

Обсиконтисигнисуститадат

Обсиконтитранссуститадат

Обсиконтиинсигсуститадат

Обсиконтисигнесуститадат

Обсиконтисигнасуститадат

Обсиконтосустататит

Обсиконтосигносуститадат

Обсиконтосигнисуститадат

Обсиконтотранссуститадат

Обсиконтоинсигсуститадат

Обсиконтосигнесуститадат

Обсиконтосигнасуститадат

Обсисустататит

Обсисигносустататит

Обсисигнисустататит

Обситранссустататит

Обсиинсигсустататит

Обсисигнесустататит

Обсисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасубстат

Обсиконтасигносубстадат

Обсиконтасигнисубстадат

Обсиконтатранссубстадат

Обсиконтаинсигсубстадат

Обсиконтасигнесубстадат

Обсиконтасигнасубстадат

Обсиконтесубстат

Обсиконтесигносубстадат

Обсиконтесигнисубстадат

Обсиконтетранссубстадат

Обсиконтеинсигсубстадат

Обсиконтесигнесубстадат

Обсиконтесигнасубстадат

Обсиесткондисубстат

Обсиесткондисигносубстадат

Обсиесткондисигнисубстадат

Обсиесткондитранссубстадат

Обсиесткондиинсигсубстадат

Обсиесткондисигнесубстадат

Обсиесткондисигнасубстадат

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисигносубстадат

Обсиузекондисигнисубстадат

Обсиузекондитранссубстадат

Обсиузекондиинсигсубстадат

Обсиузекондисигнесубстадат

Обсиузекондисигнасубстадат

Обсикондисубстат

Обсикондисигносубстадат

Обсикондисигнисубстадат

Обсикондитранссубстадат

Обсикондиинсигсубстадат

Обсикондисигнесубстадат

Обсикондисигнасубстадат

Обсикондесубстат

Обсикондесигносубстадат

Обсикондесигнисубстадат

Обсикондетранссубстадат

Обсикондеинсигсубстадат

Обсикондесигнесубстадат

Обсикондесигнасубстадат

Обсиконтисубстат

Обсиконтисигносубстадат

Обсиконтисигнисубстадат

Обсиконтитранссубстадат

Обсиконтиинсигсубстадат

Обсиконтисигнесубстадат

Обсиконтисигнасубстадат

Обсиконтосубстат

Обсиконтосигносубстадат

Обсиконтосигнисубстадат

Обсиконтотранссубстадат

Обсиконтоинсигсубстадат

Обсиконтосигнесубстадат

Обсиконтосигнасубстадат

Обсисубстат

Обсисигносубстат

Обсисигнисубстат

Обситранссубстат

Обсиинсигсубстат

Обсисигнесубстат

Обсисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасуперстат

Обсиконтасигносуперстадат

Обсиконтасигнисуперстадат

Обсиконтатранссуперстадат

Обсиконтаинсигсуперстадат

Обсиконтасигнесуперстадат

Обсиконтасигнасуперстадат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесигносуперстадат

Обсиконтесигнисуперстадат

Обсиконтетранссуперстадат

Обсиконтеинсигсуперстадат

Обсиконтесигнесуперстадат

Обсиконтесигнасуперстадат

Обсиесткондисуперстат

Обсиесткондисигносуперстадат

Обсиесткондисигнисуперстадат

Обсиесткондитранссуперстадат

Обсиесткондиинсигсуперстадат

Обсиесткондисигнесуперстадат

Обсиесткондисигнасуперстадат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисигносуперстадат

Обсиузекондисигнисуперстадат

Обсиузекондитранссуперстадат

Обсиузекондиинсигсуперстадат

Обсиузекондисигнесуперстадат

Обсиузекондисигнасуперсадат

Обсикондисуперстат

Обсикондисигносуперстадат

Обсикондисигнисуперстадат

Обсикондитранссуперстадат

Обсикондиинсигсуперстадат

Обсикондисигнесуперстадат

Обсикондисигнасуперстадат

Обсикондесуперстат

Обсикондесигносуперстадат

Обсикондесигнисуперстадат

Обсикондетранссуперстадат

Обсикондеинсигсуперстадат

Обсикондесигнесуперстадат

Обсикондесигнасуперстадат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисигносуперстадат

Обсиконтисигнисуперстадат

Обсиконтитранссуперстадат

Обсиконтиинсигсуперстадат

Обсиконтисигнесуперстадат

Обсиконтисигнасуперстадат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосигносуперстадат

Обсиконтосигнисуперстадат

Обсиконтотранссуперстадат

Обсиконтоинсигсуперстадат

Обсиконтосигнесуперстадат

Обсиконтосигнасуперстадат

Обсисуперстат

Обсисигносуперстат

Обсисигнисуперстат

Обситранссуперстат

Обсиинсигсуперстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататант

Обсиконтасигносустетадат

Обсиконтасигнисустетадат

Обсиконтатранссустетадат

Обсиконтаинсигсустетадат

Обсиконтасигнесустетадат

Обсиконтасигнасустетадат

Обсиконтесустататант

Обсиконтесигносустетадат

Обсиконтесигнисустетадат

Обсиконтетранссустетадат

Обсиконтеинсигсустетадат

Обсиконтесигнесустетадат

Обсиконтесигнасустетадат

Обсиесткондисустататант

Обсиесткондисигносустетадат

Обсиесткондисигнисустетадат

Обсиесткондитранссустетадат

Обсиесткондиинсигсустетадат

Обсиесткондисигнесустетадат

Обсиесткондисигнасустетадат

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисигносустетадат

Обсиузекондисигнисустетадат

Обсиузекондитранссустетадат

Обсиузекондиинсигсустетадат

Обсиузекондисигнесустетадат

Обсиузекондисигнасустетадат

Обсикондисустататант

Обсикондисигносустетадат

Обсикондисигнисустетадат

Обсикондитранссустетадат

Обсикондиинсигсустетадат

Обсикондисигнесустетадат

Обсикондисигнасустетадат

Обсикондесустататант

Обсикондесигносустетадат

Обсикондесигнисустетадат

Обсикондетранссустетадат

Обсикондеинсигсустетадат

Обсикондесигнесустетадат

Обсикондесигнасустетадат

Обсиконтисустататант

Обсиконтисигносустетадат

Обсиконтисигнисустетадат

Обсиконтитранссустетадат

Обсиконтиинсигсустетадат

Обсиконтисигнесустетадат

Обсиконтисигнасустетадат

Обсиконтосустататант

Обсиконтосигносустетадат

Обсиконтосигнисустетадат

Обсиконтотранссустетадат

Обсиконтоинсигсустетадат

Обсиконтосигнесустетадат

Обсиконтосигнасустетадат

Обсисустататант

Обсисигносустататант

Обсисигнисустататант

Обситранссустататант

Обсиинсигсустататант

Обсисигнесустататант

Обсисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататат

Обсиконтасигносустатадат

Обсиконтасигнисустатадат

Обсиконтатранссустатадат

Обсиконтаинсигсустатадат

Обсиконтасигнесустатадат

Обсиконтасигнасустатадат

Обсиконтесустататат

Обсиконтесигносустатадат

Обсиконтесигнисустатадат

Обсиконтетранссустатадат

Обсиконтеинсигсустатадат

Обсиконтесигнесустатадат

Обсиконтесигнасустатадат

Обсиесткондисустататат

Обсиесткондисигносустатадит

Обсиесткондисигнисустатадит

Обсиесткондитранссустатадит

Обсиесткондиинсигсустатадит

Обсиесткондисигнесустатадит

Обсиесткондисигнасустатадит

Обсиузекондисустататат

Обсиузекондисигносустатадат

Обсиузекондисигнисустатадат

Обсиузекондитранссустатадат

Обсиузекондиинсигсустатадат

Обсиузекондисигнесустатадат

Обсиузекондисигнасустатадат

Обсикондисустататат

Обсикондисигносустатадат

Обсикондисигнисустатадат

Обсикондитранссустатадат

Обсикондиинсигсустатадат

Обсикондисигнесустатадат

Обсикондисигнасустатадат

Обсикондесустататат

Обсикондесигносустатадат

Обсикондесигнисустатадат

Обсикондетранссустатадат

Обсикондеинсигсустатадат

Обсикондесигнесустатадат

Обсикондесигнасустатадат

Обсиконтисустататат

Обсиконтисигносустатадат

Обсиконтисигнисустатадат

Обсиконтитранссустатадат

Обсиконтиинсигсустатадат

Обсиконтисигнесустатадат

Обсиконтисигнасустатадат

Обсиконтосустататат

Обсиконтосигносустатадат

Обсиконтосигнисустатадат

Обсиконтотранссустатадат

Обсиконтоинсигсустатадат

Обсиконтосигнесустатадат

Обсиконтосигнасустатадат

Обсисустататат

Обсисигносустататат

Обсисигнисустататат

Обситранссустататат

Обсиинсигсустататат

Обсисигнесустататат

Обсисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HEQMK-AB/C-9
DT-HEQMK-AB/C-8
DT-HEQMK-AB/C-7
DT-HEQMK-AB/C-6
DT-HEQMK-AB/C-5
DT-HEQMK-AB/C-4
DT-HEQMK-AB/C-3
DT-HEQMK-AB/C-2
A
DT-HEQMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични
икономически ексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнитат

Обсисигнасустотадат

Обсисигнасуститадат

Обсисигнасубстадат

Обсисигнасуперстадат

Обсисигнасустетадат

Обсисигнасустатадат

Обсисигнитант

Обсисигнесустотадат

Обсисигнесуститадат

Обсисигнесубстадат

Обсисигнесуперстадат

Обсисигнесустетадат

Обсисигнесустатадат

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотадат

Обсиинсигсуститадат

Обсиинсигсубстадат

Обсиинсигсуперстадат

Обсиинсигсустетадат

Обсиинсигсустатадат

Обситранссигнитит

Обситранссустотадат

Обситранссуститадат

Обситранссубстадат

Обситранссуперстадат

Обситранссустетадат

Обситранссустатадат

Обсисигнитит

Обсисигнисустотадат

Обсисигнисуститадат

Обсисигнисубстадат

Обсисигнисуперстадат

Обсисигнисустетадат

Обсисигнисустатадат

Обсисигнотеид

Обсисигносустотадат

Обсисигносуститадат

Обсисигносубстадат

Обсисигносуперстадат

Обсисигносустетадат

Обсисигносустатадат

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентален икономически
обсиинтерес

{Инцентален
икономически
обсиинтерес,
икономическа
обсисъставност}

{Инцентален
икономически
обсиинтерес,
икономически
обсизапас}

Трансцентален икономически
обсиинтерес

{Трансцентален икономически обсиинтерес, икономическа обсисъставност}

{Трансцентален икономически обсиинтерес, икономически обсизапас}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQMK-AB/C-1);
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотадат

Обсиконтосигнасуститадат

Обсиконтосигнасубстадат

Обсиконтосигнасуперстадат

Обсиконтосигнасустетадат

Обсиконтосигнасустатадат

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотадат

Обсиконтосигнесуститадат

Обсиконтосигнесубстадат

Обсиконтосигнесуперстадат

Обсиконтосигнесустетадат

Обсиконтосигнесустатадат

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотадат

Обсиконтоинсигсуститадат

Обсиконтоинсигсубстадат

Обсиконтоинсигсуперстадат

Обсиконтоинсигсустетадат

Обсиконтоинсигсустатадат

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотадат

Обсиконтотранссуститадат

Обсиконтотранссубстадат

Обсиконтотранссуперстадат

Обсиконтотранссустетадат

Обсиконтотранссустатадат

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотадат

Обсиконтосигнисуститадат

Обсиконтосигнисубстадат

Обсиконтосигнисуперстадат

Обсиконтосигнисустетадат

Обсиконтосигнисустатадат

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотадат

Обсиконтосигносуститадат

Обсиконтосигносубстадат

Обсиконтосигносуперстадат

Обсиконтосигносустетадат

Обсиконтосигносустатадат

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосустататит

Обсиконтосубстат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосустататант

Обсиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотадат

Обсиконтисигнасуститадат

Обсиконтисигнасубстадат

Обсиконтисигнасуперстадат

Обсиконтисигнасустетадат

Обсиконтисигнасустатадат

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотадат

Обсиконтисигнесуститадат

Обсиконтисигнесубстадат

Обсиконтисигнесуперстадат

Обсиконтисигнесустетадат

Обсиконтисигнесустатадат

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотадат

Обсиконтиинсигсуститадат

Обсиконтиинсигсубстадат

Обсиконтиинсигсуперстадат

Обсиконтиинсигсустетадат

Обсиконтиинсигсустатадат

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотадат

Обсиконтитранссуститадат

Обсиконтитранссубстадат

Обсиконтитранссуперстадат

Обсиконтитранссустетадат

Обсиконтитранссустатадат

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотадат

Обсиконтисигнисуститадат

Обсиконтисигнисубстадат

Обсиконтисигнисуперстадат

Обсиконтисигнисустетадат

Обсиконтисигнисустатадат

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотадат

Обсиконтисигносуститадат

Обсиконтисигносубстадат

Обсиконтисигносуперстадат

Обсиконтисигносустетадат

Обсиконтисигносустатадат

Обсиконтетит

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисустататит

Обсиконтисубстат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисустататант

Обсиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотадат

Обсикондесигнасуститадат

Обсикондесигнасубстадат

Обсикондесигнасуперстадат

Обсикондесигнасустетадат

Обсикондесигнасустатадат

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотадат

Обсикондесигнесуститадат

Обсикондесигнесубстадат

Обсикондесигнесуперстадат

Обсикондесигнесустетадат

Обсикондесигнесустатадат

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотадат

Обсикондеинсигсуститадат

Обсикондеинсигсубстадат

Обсикондеинсигсуперстадат

Обсикондеинсигсустетадат

Обсикондеинсигсустатадат

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотадат

Обсикондетранссуститадат

Обсикондетранссубстадат

Обсикондетранссуперстадат

Обсикондетранссустетадат

Обсикондетранссустатадат

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотадат

Обсикондесигнисуститадат

Обсикондесигнисубстадат

Обсикондесигнисуперстадат

Обсикондесигнисустетадат

Обсикондесигнисустатадат

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотадат

Обсикондесигносуститадат

Обсикондесигносубстадат

Обсикондесигносуперстадат

Обсикондесигносустетадат

Обсикондесигносустатадат

Обсиконтедент

Обсикондесустотаид

Обсикондесустататит

Обсикондесубстат

Обсикондесуперстат

Обсикондесустататант

Обсикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотадат

Обсикондисигнасуститадат

Обсикондисигнасубстадат

Обсикондисигнасуперстадат

Обсикондисигнасустетадат

Обсикондисигнасустатадат

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотадат

Обсикондисигнесуститадат

Обсикондисигнесубстадат

Обсикондисигнесуперстадат

Обсикондисигнесустетадат

Обсикондисигнесустатадат

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотадат

Обсикондиинсигсуститадат

Обсикондиинсигсубстадат

Обсикондиинсигсуперстадат

Обсикондиинсигсустетадат

Обсикондиинсигсустатадат

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотадат

Обсикондитранссуститадат

Обсикондитранссубстадат

Обсикондитранссуперстадат

Обсикондитранссустетадат

Обсикондитранссустатадат

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотадат

Обсикондисигнисуститадат

Обсикондисигнисубстадат

Обсикондисигнисуперстадат

Обсикондисигнисустетадат

Обсикондисигнисустатадат

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотадат

Обсикондисигносуститадат

Обсикондисигносубстадат

Обсикондисигносуперстадат

Обсикондисигносустетадат

Обсикондисигносустатадат

Обсиконтединт

Обсикондисустотаид

Обсикондисустататит

Обсикондисубстат

Обсикондисуперстат

Обсикондисустататант

Обсикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотадат

Обсиузекондисигнасуститадат

Обсиузекондисигнасубстадат

Обсиузекондисигнасуперстадат

Обсиузекондисигнасустетадат

Обсиузекондисигнасустатадат

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотадат

Обсиузекондисигнесуститадат

Обсиузекондисигнесубстадат

Обсиузекондисигнесуперстадат

Обсиузекондисигнесустетадат

Обсиузекондисигнесустатадат

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотадат

Обсиузекондиинсигсуститадат

Обсиузекондиинсигсубстадат

Обсиузекондиинсигсуперстадат

Обси
узекондиинсигсустетадат

Обсиузекондиинсигсустатадат

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотадат

Обсиузекондитранссуститадат

Обсиузекондитранссубстадат

Обсиузекондитранссуперстадат

Обсиузекондитранссустетадат

Обсиузекондитранссустатадат

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотадат

Обсиузекондисигнисуститадат

Обсиузекондисигнисубстадат

Обсиузекондисигнисуперстадат

Обсиузекондисигнисустетадат

Обсиузекондисигнисустатадат

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотадат

Обсиузекондисигносуститадат

Обсиузекондисигносубстадат

Обсиузекондисигносуперстадат

Обсиузекондисигносустетадат

Обсиузекондисигносустатадат

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотадат

Обсиесткондисигнасуститадат

Обсиесткондисигнасубстадат

Обсиесткондисигнасуперстадат

Обсиесткондисигнасустетадат

Обсиесткондисигнасустатадат

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотадат

Обсиесткондисигнесуститадат

Обсиесткондисигнесубстадат

Обсиесткондисигнесуперстадат

Обсиесткондисигнесустетадат

Обсиесткондисигнесустатадат

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотадат

Обсиесткондиинсигсуститадат

Обсиесткондиинсигсубстадат

Обсиесткондиинсигсуперстадат

Обси
есткондиинсигсустетадат

Обсиесткондиинсигсустатадат

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотадат

Обсиесткондитранссуститадат

Обсиесткондитранссубстадат

Обсиесткондитранссуперстадат

Обсиесткондитранссустетадат

Обсиесткондитранссустатадат

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотадат

Обсиесткондисигнисуститадат

Обсиесткондисигнисубстадат

Обсиесткондисигнисуперстадат

Обсиесткондисигнисустетадат

Обсиесткондисигнисустатадат

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотадат

Обсиесткондисигносуститадат

Обсиесткондисигносубстадат

Обсиесткондисигносуперстадат

Обсиесткондисигносустетадат

Обсиесткондисигносустатадат

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотаид

Обси-

Обси-

Обси-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Обсиест-

кондисустататит

Обсиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотадат

Обтиконтесигнасуститадат

Обсиконтесигнасубстадат

Обсиконтесигнасуперстадат

Обсиконтесигнасустетадат

Обсиконтесигнасустатадат

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотадат

Обсиконтесигнесуститадат

Обсиконтесигнесубстадат

Обсиконтесигнесуперстадат

Обсиконтесигнесустетадат

Обсиконтесигнесустатадат

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотадат

Обсиконтеинсигсуститадат

Обсиконтеинсигсубстадат

Обсиконтеинсигсуперстадат

Обсиконтеинсигсустетадат

Обсиконтеинсигсустатадат

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотадат

Обсиконтетранссуститадат

Обсиконтетранссубстадат

Обсиконтетранссуперстадат

Обсиконтетранссустетадат

Обсиконтетранссустатадат

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотадат

Обсиконтесигнисуститадат

Обсиконтесигнисубстадат

Обсиконтесигнисуперстадат

Обсиконтесигнисустетадат

Обсиконтесигнисустатадат

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотадат

Обсиконтесигносуститадат

Обсиконтесигносубстадат

Обсиконтесигносуперстадат

Обсиконтесигносустетадат

Обсиконтесигносустатадат

Обсиконтетант

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесустататит

Обсиконтесубстат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесустататант

Обсиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотадат

Обсиконтасигнасуститадат

Обсиконтасигнасубстадат

Обсиконтасигнасуперстадат

Обсиконтасигнасустетадат

Обсиконтасигнасустатадат

Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотадат

Обсиконтасигнесуститадат

Обсиконтасигнесубстадат

Обсиконтасигнесуперстадат

Обсиконтасигнесустетадат

Обсиконтасигнесустатадат

Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотадат

Обсиконтаинсигсуститадат

Обсиконтаинсигсубстадат

Обсиконтаинсигсуперстадат

Обсиконтаинсигсустетадат

Обсиконтаинсигсустатадат

Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотадат

Обсиконтатранссуститадат

Обсиконтатранссубстадат

Обсиконтатранссуперстадат

Обсиконтатранссустетадат

Обсиконтатранссустатадат

Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотадат

Обсиконтасигнисуститадат

Обсиконтасигнисубстадат

Обсиконтасигнисуперстадат

Обсиконтасигнисустетадат

Обсиконтасигнисустатадат

Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотадат

Обсиконтасигносуститадат

Обсиконтасигносубстадат

Обсиконтасигносуперстадат

Обсиконтасигносустетадат

Обсиконтасигносустатадат

Обсиконтетат

Обсиконтасустотаид

Обсиконтасустататит

Обсиконтасубстат

Обсиконтасуперстат

Обсиконтасустататант

Обсиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQMK-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the ducopletitic operative derelevant typical economic exoobtiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и означавано с индекс
DT-HEOMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика
(вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество
/основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни
икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообтиингредиенти.

148

1299

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HOхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотаид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустататит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
4. Икономически обтисубстат (съкр. – обтисубс) (същото като икономическа обтисъставност).
5. Икономически обтисуперстат (съкр. – обтисуперс) (същото като
икономически обтизапас).
6. Икономически обтисустататант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстат и икономически обтисуперстат.
7. Икономически обтисустататат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисигнотеид (съкр. – обтисигно) (същото като икономически интерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната
сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически обтисигнитит (съкр. – обтисигни) (същото като уницентален икономически интерес) – единство на икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
4. Икономически обтитранссигнитит (съкр. – обтитранс) (същото като
трансцентален икономически интерес).
5. Икономически обтиинсигнитит (съкр. – обтиинсиг) (същото като инцентален икономически интерес).
6. Икономически обтисигнитант (съкр. – обтисигне) (същото като центален икономически интерес) – общо понятие за икономически обтитранссигнитит и икономически обтиинсигнитит.
7. Икономически обтисигнитат (съкр. – обтисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиконтотеид (съкр. – обтиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиконтетит (съкр. – обтиконти) (същото като
икономическа обтиудовлетвореност) – единство на икономическия
обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
4. Икономически обтиконтедент (съкр. – обтиконде) (същото като
икономическа обтиизгодност и като икономическо обтисъстояние).
5. Икономически обтиконтединт (съкр. – обтиконди) (същото като
икономическа обтизадоволеност и като икономически обтиактив).
6. Икономически обтиузеконтединт (съкр. – обтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обтизадоволеност и като ползваем икономически обтиактив).
7. Икономически обтиестконтединт (съкр. – обтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обтизадоволеност и като сметен икономически обтиактив).
8. Икономически обтиконтетант (съкр. – обтиконте) (същото като
икономическа обтипригодност) – общо понятие за икономически
обтиконтедент и икономически обтиконтединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически обтиконтетат (съкр. – обтиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1
до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти
(с индекс DT-HEOMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни
дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти (с индекс DTHEOMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HEOMK-AC/B-1
DT-HEOMK-AC/B-2
DT-HEOMK-AC/B-3
DT-HEOMK-AC/B-4
DT-HEOMK-AC/B-5
DT-HEOMK-AC/B-6
B

DT-HEOMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасустотадат

Обтиконтасуститадат

Обтиконтасубстадат

Обтиконтасуперстадат

Обтиконтасустетадат

Обтиконтасустатадат

Обтиконтетант

Обтиконтесустотадат

Обтиконтесуститадат

Обтиконтесубстадат

Обтиконтесуперстадат

Обтиконтесустетадат

Обтиконтесустатадат

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотадат

Обтиесткондисуститадат

Обтиесткондисубстадат

Обтиесткондисуперстадат

Обтиесткондисустетадат

Обтиесткондисустатадат

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотадат

Обтиузекондисуститадат

Обтиузекондисубстадат

Обтиузекондисуперстадат

Обтиузекондисустетадат

Обтиузекондисустатадат

Обтиконтединт

Обтикондисустотадат

Обтикондисуститадат

Обтикондисубстадат

Обтикондисуперстадат

Обтикондисустетадат

Обтикондисустатадат

Обтиконтедент

Обтикондесустотадат

Обтикондесуститадат

Обтикондесубстадат

Обтикондесуперстадат

Обтикондесустетадат

Обтикондесустатадат

Обтиконтетит

Обтиконтисустотадат

Обтиконтисуститадат

Обтиконтисубстадат

Обтиконтисуперстадат

Обтиконтисустетадат

Обтиконтисустатадат

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотадат

Обтиконтосуститадат

Обтиконтосубстадат

Обтиконтосуперстадат

Обтиконтосустетадат

Обтиконтосустатадат

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметен
икономически
обтиактив

{Сметен икономически
обтиактив,
икономическа
обтисъставност}

{Сметен икономически
обтиактив,
икономически
обтизапас}

Ползваем
икономически
обтиактив

{Ползваем
икономически
обтиактив,
икономическа
обтисъставност}

{Ползваем
икономически
обтиактив,
икономически
обтизапас}

Икономически
обтиактив

{Икономически обтиактив,
икономическа
обтисъставност}

{Икономически обтиактив,
икономически
обтизапас}

Икономическо обтисъстояние

{Икономическо обтисъстояние, икономическа обтисъставност}

{Икономическо обтисъстояние, икономически обтизапас}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOMK-AC/B-1)
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1305

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотадат

Обтиконтасигносуститадат

Обтиконтасигносубстадат

Обтиконтасигносуперстадат

Обтиконтасигносустетадат

Обтиконтасигносустатадат

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотадат

Обтиконтесигносуститадат

Обтиконтесигносубстадат

Обтиконтесигносуперстадат

Обтиконтесигносустетадат

Обтиконтесигносустатадат

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотадат

Обтиесткондисигносуститадат

Обтиесткондисигносубстадат

Обтиесткондисигносуперстадат

Обтиесткондисигносустетадат

Обтиесткондисигносустатадат

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотадат

Обтиузекондисигносуститадат

Обтиузекондисигносубстадат

Обтиузекондисигносуперстадат

Обтиузекондисигносустетадат

Обтиузекондисигносустатадат

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотадат

Обтикондисигносуститадат

Обтикондисигносубстадат

Обтикондисигносуперстадат

Обтикондисигносустетадат

Обтикондисигносустатадат

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотадат

Обтикондесигносуститадат

Обтикондесигносубстадат

Обтикондесигносуперстадат

Обтикондесигносустетадат

Обтикондесигносустатадат

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотадат

Обтиконтисигносуститадат

Обтиконтисигносубстадат

Обтиконтисигносуперстадат

Обтиконтисигносустетадат

Обтиконтисигносустатадат

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотадат

Обтиконтосигносуститадат

Обтиконтосигносубстадат

Обтиконтосигносуперстадат

Обтиконтосигносустетадат

Обтиконтосигносустатадат

Обтисигнотеид

Обтисигносустотаид

Обтисигносустататит

Обтисигносубстат

Обтисигносуперстат

Обтисигносустататант

Обтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

155

1306

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотадат

Обтиконтасигнисуститадат

Обтиконтасигнисубстадат

Обтиконтасигнисуперстадат

Обтиконтасигнисустетадат

Обтиконтасигнисустатадат

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотадат

Обтиконтесигнисуститадат

Обтиконтесигнисубстадат

Обтиконтесигнисуперстадат

Обтиконтесигнисустетадат

Обтиконтесигнисустатадат

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотадат

Обтиесткондисигнисуститадат

Обтиесткондисигнисубстадат

Обтиесткондисигнисуперстадат

Обтиесткондисигнисустетадат

Обтиесткондисигнисустатадат

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотадат

Обтиузекондисигнисуститадат

Обтиузекондисигнисубстадат

Обтиузекондисигнисуперстадат

Обтиузекондисигнисустетадат

Обтиузекондисигнисустатадат

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотадат

Обтикондисигнисуститадат

Обтикондисигнисубстадат

Обтикондисигнисуперстадат

Обтикондисигнисустетадат

Обтикондисигнисустатадат

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотадат

Обтикондесигнисуститадат

Обтикондесигнисубстадат

Обтикондесигнисуперстадат

Обтикондесигнисустетадат

Обтикондесигнисустатадат

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотадат

Обтиконтисигнисуститадат

Обтиконтисигнисубстадат

Обтиконтисигнисуперстадат

Обтиконтисигнисустетадат

Обтиконтисигнисустатадат

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотадат

Обтиконтосигнисуститадат

Обтиконтосигнисубстадат

Обтиконтосигнисуперстадат

Обтиконтосигнисустетадат

Обтиконтосигнисустатадат

Обтисигнитит

Обтисигнисустотаид

Обтисигнисустататит

Обтисигнисубстат

Обтисигнисуперстат

Обтисигнисустататант

Обтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотадат

Обтиконтатранссуститадат

Обтиконтатранссубстадат

Обтиконтатранссуперстадат

Обтиконтатранссустетадат

Обтиконтатранссустатадат

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотадат

Обтиконтетранссуститадат

Обтиконтетранссубстадат

Обтиконтетранссуперстадат

Обтиконтетранссустетадат

Обтиконтетранссустатадат

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотадат

Обтиесткондитранссуститадат

Обтиесткондитранссубстадат

Обтиесткондитранссуперстадат

Обтиесткондитранссустетадат

Обтиесткондитранссустатадат

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотадат

Обтиузекондитранссуститадат

Обтиузекондитранссубстадат

Обтиузекондитранссуперстадат

Обтиузекондитранссустетадат

Обтиузекондитранссустатадат

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотадат

Обтикондитранссуститадат

Обтикондитранссубстадат

Обтикондитранссуперстадат

Обтикондитранссустетадат

Обтикондитранссустатадат

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотадат

Обтикондетранссуститадат

Обтикондетранссубстадат

Обтикондетранссуперстадат

Обтикондетранссустетадат

Обтикондетранссустатадат

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотадат

Обтиконтитранссуститадат

Обтиконтитранссубстадат

Обтиконтитранссуперстадат

Обтиконтитранссустетадат

Обтиконтитранссустатадат

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотадат

Обтиконтотранссуститадат

Обтиконтотранссубстадат

Обтиконтотранссуперстадат

Обтиконтотранссустетадат

Обтиконтотранссустатадит

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотаид

Обтитранссустататит

Обтитранссубстат

Обтитранссуперстат

Обтитранссустататант

Обтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

157

1308

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотадат

Обтиконтаинсигсуститадат

Обтиконтаинсигсубстадат

Обтиконтаинсигсуперстадат

Обтиконтаинсигсустетадат

Обтиконтаинсигсустатадат

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотадат

Обтиконтеинсигсуститадат

Обтиконтеинсигсубстадат

Обтиконтеинсигсуперстадат

Обтиконтеинсигсустетадат

Обтиконтеинсигсустатадат

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотадат

Обтиесткондиинсигсуститадат

Обтиесткондиинсигсубстадат

Обтиесткондиинсигсуперстадат

Обтиесткондиинсигсустетадат

Обтиесткондиинсигсустатадат

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотадат

Обтиузекондиинсигсуститадат

Обтиузекондиинсигсубстадат

Обтиузекондиинсигсуперстадат

Обтиузекондиинсигсустетадат

Обтиузекондиинсигсустатадат

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотадат

Обтикондиинсигсуститадат

Обтикондиинсигсубстадат

Обтикондиинсигсуперстадат

Обтикондиинсигсустетадат

Обтикондиинсигсустатадат

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотадат

Обтикондеинсигсуститадат

Обтикондеинсигсубстадат

Обтикондеинсигсуперстадат

Обтикондеинсигсустетадат

Обтикондеинсигсустатадат

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотадат

Обтиконтиинсигсуститадат

Обтиконтиинсигсубстадат

Обтиконтиинсигсуперстадат

Обтиконтиинсигсустетадат

Обтиконтиинсигсустатадат

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотадат

Обтиконтоинсигсуститадат

Обтиконтоинсигсубстадат

Обтиконтоинсигсуперстадат

Обтиконтоинсигсустетадат

Обтиконтоинсигсустатадат

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотаид

Обтиинсигсустататит

Обтиинсигсубстат

Обтиинсигсуперстат

Обтиинсигсустататант

Обтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотадат

Обтиконтасигнесуститадат

Обтиконтасигнесубстадат

Обтиконтасигнесуперстадат

Обтиконтасигнесустетадат

Обтиконтасигнесустатадат

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотадат

Обтиконтесигнесуститадат

Обтиконтесигнесубстадат

Обтиконтесигнесуперстадат

Обтиконтесигнесустетадат

Обтиконтесигнесустатадат

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотадат

Обтиесткондисигнесуститадат

Обтиесткондисигнесубстадат

Обтиесткондисигнесуперстадат

Обтиесткондисигнесустетадат

Обтиесткондисигнесустатадат

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотадат

Обтиузекондисигнесуститадат

Обтиузекондисигнесубстадат

Обтиузекондисигнесуперстадат

Обтиузекондисигнесустетадат

Обтиузекондисигнесустатадат

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотадат

Обтикондисигнесуститадат

Обтикондисигнесубстадат

Обтикондисигнесуперстадат

Обтикондисигнесустетадат

Обтикондисигнесустатадат

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотадат

Обтикондесигнесуститадат

Обтикондесигнесубстадат

Обтикондесигнесуперстадат

Обтикондесигнесустетадат

Обтикондесигнесустатадат

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотадат

Обтиконтисигнесуститадат

Обтиконтисигнесубстадат

Обтиконтисигнесуперстадат

Обтиконтисигнесустетадат

Обтиконтисигнесустатадат

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотадат

Обтиконтосигнесуститадат

Обтиконтосигнесубстадат

Обтиконтосигнесуперстадат

Обтиконтосигнесустетадат

Обтиконтосигнесустатадат

Обтисигнесустотаид

Обтисигнесустататит

Обтисигнесубстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнесустататант

Обтисигнесустататат

Обтисиг-

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотадат

Обтиконтасигнасуститадат

Обтиконтасигнасубстадат

Обтиконтасигнасуперстадат

Обтиконтасигнасустетадат

Обтиконтасигнасустатадат

Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотадат

Обтиконтесигнасуститадат

Обтиконтесигнасубстадат

Обтиконтесигнасуперстадат

Обтиконтесигнасустетадат

Обтиконтесигнасустатадат

Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотадат

Обтиесткондисигнасуститадат

Обтиесткондисигнасубстадат

Обтиесткондисигнасуперстадат

Обтиесткондисигнасустетадат

Обтиесткондисигнасустатадат

Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотадат

Обтиузекондисигнасуститадат

Обтиузекондисигнасубстадат

Обтиузекондисигнасуперстадат

Обтиузекондисигнасустетадат

Обтиузекондисигнасустатадат

Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотадат

Обтикондисигнасуститадат

Обтикондисигнасубстадат

Обтикондисигнасуперстадат

Обтикондисигнасустетадат

Обтикондисигнасустатадат

Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотадат

Обтикондесигнасуститадат

Обтикондесигнасубстадат

Обтикондесигнасуперстадат

Обтикондесигнасустетадат

Обтикондесигнасустатадат

Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотадат

Обтиконтисигнасуститадат

Обтиконтисигнасубстадат

Обтиконтисигнасуперстадат

Обтиконтисигнасустетадат

Обтиконтисигнасустатадат

Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотадат

Обтиконтосигнасуститадат

Обтиконтосигнасубстадат

Обтиконтосигнасуперстадат

Обтиконтосигнасустетадат

Обтиконтосигнасустатадат

Обтисигнасустотаид

Обтисигнасустататит

Обтисигнасубстат

Обтисигнасуперстат

Обтисигнасустататант

Обтисигнасустататат

Обтисиг-

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMKAC/B-7) (Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HEOMK-BC/A-1
DT-HEOMK-BC/A-2
DT-HEOMK-BC/A-3
DT-HEOMK-BC/A-4
DT-HEOMK-BC/A-5

A

DT-HEOMK-BC/A-6
DT-HEOMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасигнотадат

Обтиконтасигнитадат

Обтиконтатранстадат

Обтиконтаинсигтадат

Обтиконтасигнетадат

Обтиконтасигнатадат

Обтиконтетант

Обтиконтесигнотадат

Обтиконтесигнитадат

Обтиконтетранстадат

Обтиконтеинсигтадат

Обтиконтесигнетадат

Обтиконтесигнатадат

Обтиестконтединт

Обтиесткондисигнотадат

Обтиесткондисигнитадат

Обтиесткондитранстадат

Обтиесткондиинсигтадат

Обтиесткондисигнетадат

Обтиесткондисигнатадат

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисигнотадат

Обтиузекондисигнитадат

Обтиузекондитранстадат

Обтиузекондиинсигтадат

Обтиузекондисигнетадат

Обтиузекондисигнатадат

Обтиконтединт

Обтикондисигнотадат

Обтикондисигнитадат

Обтикондитранстадат

Обтикондиинсигтадат

Обтикондисигнетадат

Обтикондисигнатадат

Обтиконтедент

Обтикондесигнотадат

Обтикондесигнитадат

Обтикондетранстадат

Обтикондеинсигтадат

Обтикондесигнетадат

Обтикондесигнатадат

Обтиконтетит

Обтиконтисигнотадат

Обтиконтисигнитадат

Обтиконтитранстадат

Обтиконтиинсигтадат

Обтиконтисигнетадат

Обтиконтисигнатадат

Обтиконтотеид

Обтиконтосигнотадат

Обтиконтосигнитадат

Обтиконтотранстадат

Обтиконтоинсигтадат

Обтиконтосигнетадат

Обтиконтосигнатадат

HOХипертипотеид

Обтисигнотаид

Обтисигнитит

Обтитранссигнитит

Обтиинсигнитит

Обтисигнитант

Обтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметен
икономически
обтиактив

{Сметен икономически
обтиактив,
трансцентален
икономически
интерес}

{Сметен икономически
обтиактив,
инцентален
икономически
интерес}

Ползваем
икономически
обтиактив

{Ползваем
икономически
обтиактив,
трансцентален
икономически
интерес}

{Ползваем
икономически
обтиактив,
инцентален
икономически
интерес}

Икономически
обтиактив

{Икономически обтиактив,
трансцентален
икономически
интерес}

{Икономически обтиактив,
инцентален
икономически
интерес}

Икономическо обтисъстояние

{Икономическо обтисъстояние, трансцентален икономически
интерес}

{Икономическо обтисъстояние, инцентален икономически интерес}

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически интерес

Инцентален
икономически
интерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOMK-BC/A-1)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустотаид

Обтиконтасигносустотадат

Обтиконтасигнисустотадат

Обтиконтатранссустотадат

Обтиконтаинсигсустотадат

Обтиконтасигнесустотадат

Обтиконтасигнасустотадат

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесигносустотадат

Обтиконтесигнисустотадат

Обтиконтетранссустотадат

Обтиконтеинсигсустотадат

Обтиконтесигнесустотадат

Обтиконтесигнасустотадат

Обтиесткондисустотаид

Обтиесткондисигносустотадит

Обтиесткондисигнисустотадит

Обтиесткондитранссустотадит

Обтиесткондиинсигсустотадит

Обтиесткондисигнесустотадит

Обтиесткондисигнасустотадит

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисигносустотадат

Обтиузекондисигнисустотадат

Обтиузекондитранссустотадат

Обтиузекондиинсигсустотадат

Обтиузекондисигнесустотадат

Обтиузекондисигнасустотадат

Обтикондисустотаид

Обтикондисигносустотадат

Обтикондисигнисустотадат

Обтикондитранссустотадат

Обтикондиинсигсустотадат

Обтикондисигнесустотадат

Обтикондисигнасустотадат

Обтикондесустотаид

Обтикондесигносустотадат

Обтикондесигнисустотадат

Обтикондетранссустотадат

Обтикондеинсигсустотадат

Обтикондесигнесустотадат

Обтикондесигнасустотадат

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисигносустотадат

Обтиконтисигнисустотадат

Обтиконтитранссустотадат

Обтиконтиинсигсустотадат

Обтиконтисигнесустотадат

Обтиконтисигнасустотадат

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосигносустотадат

Обтиконтосигнисустотадат

Обтиконтотранссустотадат

Обтиконтоинсигсустотадат

Обтиконтосигнесустотадат

Обтиконтосигнасустотадат

Обтисустотаид

Обтисигносустотаид

Обтисигнисустотаид

Обтитранссустотаид

Обтиинсигсустотаид

Обтисигнесустотаид

Обтисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-2) (Всички
понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататит

Обтиконтасигносуститадат

Обтиконтасигнисуститадат

Обтиконтатранссуститадат

Обтиконтаинсигсуститадат

Обтиконтасигнесуститадат

Обтиконтасигнасуститадат

Обтиконтесустататит

Обтиконтесигносуститадат

Обтиконтесигнисуститадат

Обтиконтетранссуститадат

Обтиконтеинсигсуститадат

Обтиконтесигнесуститадат

Обтиконтесигнасуститадат

Обтиесткондисустататит

Обтиесткондисигносуститадат

Обтиесткондисигнисуститадат

Обтиесткондитранссуститадат

Обтиесткондиинсигсуститадат

Обтиесткондисигнесуститадат

Обтиесткондисигнасуститадат

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисигносуститадат

Обтиузекондисигнисуститадат

Обтиузекондитранссуститадат

Обтиузекондиинсигсуститадат

Обтиузекондисигнесуститадат

Обтиузекондисигнасуститадат

Обтикондисустататит

Обтикондисигносуститадат

Обтикондисигнисуститадат

Обтикондитранссуститадат

Обтикондиинсигсуститадат

Обтикондисигнесуститадат

Обтикондисигнасуститадат

Обтикондесустататит

Обтикондесигносуститадат

Обтикондесигнисуститадат

Обтикондетранссуститадат

Обтикондеинсигсуститадат

Обтикондесигнесуститадат

Обтикондесигнасуститадат

Обтиконтисустататит

Обтиконтисигносуститадат

Обтиконтисигнисуститадат

Обтиконтитранссуститадат

Обтиконтиинсигсуститадат

Обтиконтисигнесуститадат

Обтиконтисигнасуститадат

Обтиконтосустататит

Обтиконтосигносуститадат

Обтиконтосигнисуститадат

Обтиконтотранссуститадат

Обтиконтоинсигсуститадат

Обтиконтосигнесуститадат

Обтиконтосигнасуститадат

Обтисустататит

Обтисигносустататит

Обтисигнисустататит

Обтитранссустататит

Обтиинсигсустататит

Обтисигнесустататит

Обтисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасубстат

Обтиконтасигносубстадат

Обтиконтасигнисубстадат

Обтиконтатранссубстадат

Обтиконтаинсигсубстадат

Обтиконтасигнесубстадат

Обтиконтасигнасубстадат

Обтиконтесубстат

Обтиконтесигносубстадат

Обтиконтесигнисубстадат

Обтиконтетранссубстадат

Обтиконтеинсигсубстадат

Обтиконтесигнесубстадат

Обтиконтесигнасубстадат

Обтиесткондисубстат

Обтиесткондисигносубстадат

Обтиесткондисигнисубстадат

Обтиесткондитранссубстадат

Обтиесткондиинсигсубстадат

Обтиесткондисигнесубстадат

Обтиесткондисигнасубстадат

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисигносубстадат

Обтиузекондисигнисубстадат

Обтиузекондитранссубстадат

Обтиузекондиинсигсубстадат

Обтиузекондисигнесубстадат

Обтиузекондисигнасубстадат

Обтикондисубстат

Обтикондисигносубстадат

Обтикондисигнисубстадат

Обтикондитранссубстадат

Обтикондиинсигсубстадат

Обтикондисигнесубстадат

Обтикондисигнасубстадат

Обтикондесубстат

Обтикондесигносубстадат

Обтикондесигнисубстадат

Обтикондетранссубстадат

Обтикондеинсигсубстадат

Обтикондесигнесубстадат

Обтикондесигнасубстадат

Обтиконтисубстат

Обтиконтисигносубстадат

Обтиконтисигнисубстадат

Обтиконтитранссубстадат

Обтиконтиинсигсубстадат

Обтиконтисигнесубстадат

Обтиконтисигнасубстадат

Обтиконтосубстат

Обтиконтосигносубстадат

Обтиконтосигнисубстадат

Обтиконтотранссубстадат

Обтиконтоинсигсубстадат

Обтиконтосигнесубстадат

Обтиконтосигнасубстадат

Обтисубстат

Обтисигносубстат

Обтисигнисубстат

Обтитранссубстат

Обтиинсигсубстат

Обтисигнесубстат

Обтисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасуперстат

Обтиконтасигносуперстадат

Обтиконтасигнисуперстадат

Обтиконтатранссуперстадат

Обтиконтаинсигсуперстадат

Обтиконтасигнесуперстадат

Обтиконтасигнасуперстадат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесигносуперстадат

Обтиконтесигнисуперстадат

Обтиконтетранссуперстадат

Обтиконтеинсигсуперстадат

Обтиконтесигнесуперстадат

Обтиконтесигнасуперстадат

Обтиесткондисуперстат

Обтиесткондисигносуперстадат

Обтиесткондисигнисуперстадат

Обтиесткондитранссуперстадат

Обтиесткондиинсигсуперстадат

Обтиесткондисигнесуперстадат

Обтиесткондисигнасуперстадат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисигносуперстадат

Обтиузекондисигнисуперстадат

Обтиузекондитранссуперстадат

Обтиузекондиинсигсуперстадат

Обтиузекондисигнесуперстадат

Обтиузекондисигнасуперсадат

Обтикондисуперстат

Обтикондисигносуперстадат

Обтикондисигнисуперстадат

Обтикондитранссуперстадат

Обтикондиинсигсуперстадат

Обтикондисигнесуперстадат

Обтикондисигнасуперстадат

Обтикондесуперстат

Обтикондесигносуперстадат

Обтикондесигнисуперстадат

Обтикондетранссуперстадат

Обтикондеинсигсуперстадат

Обтикондесигнесуперстадат

Обтикондесигнасуперстадат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисигносуперстадат

Обтиконтисигнисуперстадат

Обтиконтитранссуперстадат

Обтиконтиинсигсуперстадат

Обтиконтисигнесуперстадат

Обтиконтисигнасуперстадат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосигносуперстадат

Обтиконтосигнисуперстадат

Обтиконтотранссуперстадат

Обтиконтоинсигсуперстадат

Обтиконтосигнесуперстадат

Обтиконтосигнасуперстадат

Обтисуперстат

Обтисигносуперстат

Обтисигнисуперстат

Обтитранссуперстат

Обтиинсигсуперстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататант

Обтиконтасигносустетадат

Обтиконтасигнисустетадат

Обтиконтатранссустетадат

Обтиконтаинсигсустетадат

Обтиконтасигнесустетадат

Обтиконтасигнасустетадат

Обтиконтесустататант

Обтиконтесигносустетадат

Обтиконтесигнисустетадат

Обтиконтетранссустетадат

Обтиконтеинсигсустетадат

Обтиконтесигнесустетадат

Обтиконтесигнасустетадат

Обтиесткондисустататант

Обтиесткондисигносустетадат

Обтиесткондисигнисустетадат

Обтиесткондитранссустетадат

Обтиесткондиинсигсустетадат

Обтиесткондисигнесустетадат

Обтиесткондисигнасустетадат

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисигносустетадат

Обтиузекондисигнисустетадат

Обтиузекондитранссустетадат

Обтиузекондиинсигсустетадат

Обтиузекондисигнесустетадат

Обтиузекондисигнасустетадат

Обтикондисустататант

Обтикондисигносустетадат

Обтикондисигнисустетадат

Обтикондитранссустетадат

Обтикондиинсигсустетадат

Обтикондисигнесустетадат

Обтикондисигнасустетадат

Обтикондесустататант

Обтикондесигносустетадат

Обтикондесигнисустетадат

Обтикондетранссустетадат

Обтикондеинсигсустетадат

Обтикондесигнесустетадат

Обтикондесигнасустетадат

Обтиконтисустататант

Обтиконтисигносустетадат

Обтиконтисигнисустетадат

Обтиконтитранссустетадат

Обтиконтиинсигсустетадат

Обтиконтисигнесустетадат

Обтиконтисигнасустетадат

Обтиконтосустататант

Обтиконтосигносустетадат

Обтиконтосигнисустетадат

Обтиконтотранссустетадат

Обтиконтоинсигсустетадат

Обтиконтосигнесустетадат

Обтиконтосигнасустетадат

Обтисустататант

Обтисигносустататант

Обтисигнисустататант

Обтитранссустататант

Обтиинсигсустататант

Обтисигнесустататант

Обтисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататат

Обтиконтасигносустатадат

Обтиконтасигнисустатадат

Обтиконтатранссустатадат

Обтиконтаинсигсустатадат

Обтиконтасигнесустатадат

Обтиконтасигнасустатадат

Обтиконтесустататат

Обтиконтесигносустатадат

Обтиконтесигнисустатадат

Обтиконтетранссустатадат

Обтиконтеинсигсустатадат

Обтиконтесигнесустатадат

Обтиконтесигнасустатадат

Обтиесткондисустататат

Обтиесткондисигносустатадит

Обтиесткондисигнисустатадит

Обтиесткондитранссустатадит

Обтиесткондиинсигсустатадит

Обтиесткондисигнесустатадит

Обтиесткондисигнасустатадит

Обтиузекондисустататат

Обтиузекондисигносустатадат

Обтиузекондисигнисустатадат

Обтиузекондитранссустатадат

Обтиузекондиинсигсустатадат

Обтиузекондисигнесустатадат

Обтиузекондисигнасустатадат

Обтикондисустататат

Обтикондисигносустатадат

Обтикондисигнисустатадат

Обтикондитранссустатадат

Обтикондиинсигсустатадат

Обтикондисигнесустатадат

Обтикондисигнасустатадат

Обтикондесустататат

Обтикондесигносустатадат

Обтикондесигнисустатадат

Обтикондетранссустатадат

Обтикондеинсигсустатадат

Обтикондесигнесустатадат

Обтикондесигнасустатадат

Обтиконтисустататат

Обтиконтисигносустатадат

Обтиконтисигнисустатадат

Обтиконтитранссустатадат

Обтиконтиинсигсустатадат

Обтиконтисигнесустатадат

Обтиконтисигнасустатадат

Обтиконтосустататат

Обтиконтосигносустатадат

Обтиконтосигнисустатадат

Обтиконтотранссустатадат

Обтиконтоинсигсустатадат

Обтиконтосигнесустатадат

Обтиконтосигнасустатадат

Обтисустататат

Обтисигносустататат

Обтисигнисустататат

Обтитранссустататат

Обтиинсигсустататат

Обтисигнесустататат

Обтисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HEOMK-AB/C-9
DT-HEOMK-AB/C-8
DT-HEOMK-AB/C-7
DT-HEOMK-AB/C-6
DT-HEOMK-AB/C-5
DT-HEOMK-AB/C-4
DT-HEOMK-AB/C-3
DT-HEOMK-AB/C-2
A
DT-HEOMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични
икономически ексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнитат

Обтисигнасустотадат

Обтисигнасуститадат

Обтисигнасубстадат

Обтисигнасуперстадат

Обтисигнасустетадат

Обтисигнасустатадат

Обтисигнитант

Обтисигнесустотадат

Обтисигнесуститадат

Обтисигнесубстадат

Обтисигнесуперстадат

Обтисигнесустетадат

Обтисигнесустатадат

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотадат

Обтиинсигсуститадат

Обтиинсигсубстадат

Обтиинсигсуперстадат

Обтиинсигсустетадат

Обтиинсигсустатадат

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотадат

Обтитранссуститадат

Обтитранссубстадат

Обтитранссуперстадат

Обтитранссустетадат

Обтитранссустатадат

Обтисигнитит

Обтисигнисустотадат

Обтисигнисуститадат

Обтисигнисубстадат

Обтисигнисуперстадат

Обтисигнисустетадат

Обтисигнисустатадат

Обтисигнотеид

Обтисигносустотадат

Обтисигносуститадат

Обтисигносубстадат

Обтисигносуперстадат

Обтисигносустетадат

Обтисигносустатадат

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентален икономически
интерес

{Инцентален
икономически
интерес, икономическа обтисъставност}

{Инцентален
икономически
интерес, икономически
обтизапас}

Трансцентален икономически
интерес

{Трансцентален икономически интерес,
икономическа
обтисъставност}

{Трансцентален икономически интерес,
икономически
обтизапас}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOMK-AB/C-1);
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотадат

Обтиконтосигнасуститадат

Обтиконтосигнасубстадат

Обтиконтосигнасуперстадат

Обтиконтосигнасустетадат

Обтиконтосигнасустатадат

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотадат

Обтиконтосигнесуститадат

Обтиконтосигнесубстадат

Обтиконтосигнесуперстадат

Обтиконтосигнесустетадат

Обтиконтосигнесустатадат

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотадат

Обтиконтоинсигсуститадат

Обтиконтоинсигсубстадат

Обтиконтоинсигсуперстадат

Обтиконтоинсигсустетадат

Обтиконтоинсигсустатадат

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотадат

Обтиконтотранссуститадат

Обтиконтотранссубстадат

Обтиконтотранссуперстадат

Обтиконтотранссустетадат

Обтиконтотранссустатадат

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотадат

Обтиконтосигнисуститадат

Обтиконтосигнисубстадат

Обтиконтосигнисуперстадат

Обтиконтосигнисустетадат

Обтиконтосигнисустатадат

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотадат

Обтиконтосигносуститадат

Обтиконтосигносубстадат

Обтиконтосигносуперстадат

Обтиконтосигносустетадат

Обтиконтосигносустатадат

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосустататит

Обтиконтосубстат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосустататант

Обтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотадат

Обтиконтисигнасуститадат

Обтиконтисигнасубстадат

Обтиконтисигнасуперстадат

Обтиконтисигнасустетадат

Обтиконтисигнасустатадат

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотадат

Обтиконтисигнесуститадат

Обтиконтисигнесубстадат

Обтиконтисигнесуперстадат

Обтиконтисигнесустетадат

Обтиконтисигнесустатадат

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотадат

Обтиконтиинсигсуститадат

Обтиконтиинсигсубстадат

Обтиконтиинсигсуперстадат

Обтиконтиинсигсустетадат

Обтиконтиинсигсустатадат

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотадат

Обтиконтитранссуститадат

Обтиконтитранссубстадат

Обтиконтитранссуперстадат

Обтиконтитранссустетадат

Обтиконтитранссустатадат

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотадат

Обтиконтисигнисуститадат

Обтиконтисигнисубстадат

Обтиконтисигнисуперстадат

Обтиконтисигнисустетадат

Обтиконтисигнисустатадат

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотадат

Обтиконтисигносуститадат

Обтиконтисигносубстадат

Обтиконтисигносуперстадат

Обтиконтисигносустетадат

Обтиконтисигносустатадат

Обтиконтетит

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисустататит

Обтиконтисубстат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисустататант

Обтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотадат

Обтикондесигнасуститадат

Обтикондесигнасубстадат

Обтикондесигнасуперстадат

Обтикондесигнасустетадат

Обтикондесигнасустатадат

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотадат

Обтикондесигнесуститадат

Обтикондесигнесубстадат

Обтикондесигнесуперстадат

Обтикондесигнесустетадат

Обтикондесигнесустатадат

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотадат

Обтикондеинсигсуститадат

Обтикондеинсигсубстадат

Обтикондеинсигсуперстадат

Обтикондеинсигсустетадат

Обтикондеинсигсустатадат

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотадат

Обтикондетранссуститадат

Обтикондетранссубстадат

Обтикондетранссуперстадат

Обтикондетранссустетадат

Обтикондетранссустатадат

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотадат

Обтикондесигнисуститадат

Обтикондесигнисубстадат

Обтикондесигнисуперстадат

Обтикондесигнисустетадат

Обтикондесигнисустатадат

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотадат

Обтикондесигносуститадат

Обтикондесигносубстадат

Обтикондесигносуперстадат

Обтикондесигносустетадат

Обтикондесигносустатадат

Обтиконтедент

Обтикондесустотаид

Обтикондесустататит

Обтикондесубстат

Обтикондесуперстат

Обтикондесустататант

Обтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотадат

Обтикондисигнасуститадат

Обтикондисигнасубстадат

Обтикондисигнасуперстадат

Обтикондисигнасустетадат

Обтикондисигнасустатадат

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотадат

Обтикондисигнесуститадат

Обтикондисигнесубстадат

Обтикондисигнесуперстадат

Обтикондисигнесустетадат

Обтикондисигнесустатадат

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотадат

Обтикондиинсигсуститадат

Обтикондиинсигсубстадат

Обтикондиинсигсуперстадат

Обтикондиинсигсустетадат

Обтикондиинсигсустатадат

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотадат

Обтикондитранссуститадат

Обтикондитранссубстадат

Обтикондитранссуперстадат

Обтикондитранссустетадат

Обтикондитранссустатадат

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотадат

Обтикондисигнисуститадат

Обтикондисигнисубстадат

Обтикондисигнисуперстадат

Обтикондисигнисустетадат

Обтикондисигнисустатадат

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотадат

Обтикондисигносуститадат

Обтикондисигносубстадат

Обтикондисигносуперстадат

Обтикондисигносустетадат

Обтикондисигносустатадат

Обтиконтединт

Обтикондисустотаид

Обтикондисустататит

Обтикондисубстат

Обтикондисуперстат

Обтикондисустататант

Обтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотадат

Обтиузекондисигнасуститадат

Обтиузекондисигнасубстадат

Обтиузекондисигнасуперстадат

Обтиузекондисигнасустетадат

Обтиузекондисигнасустатадат

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотадат

Обтиузекондисигнесуститадат

Обтиузекондисигнесубстадат

Обтиузекондисигнесуперстадат

Обтиузекондисигнесустетадат

Обтиузекондисигнесустатадат

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотадат

Обтиузекондиинсигсуститадат

Обтиузекондиинсигсубстадат

Обтиузекондиинсигсуперстадат

Обти
узекондиинсигсустетадат

Обтиузекондиинсигсустатадат

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотадат

Обтиузекондитранссуститадат

Обтиузекондитранссубстадат

Обтиузекондитранссуперстадат

Обтиузекондитранссустетадат

Обтиузекондитранссустатадат

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотадат

Обтиузекондисигнисуститадат

Обтиузекондисигнисубстадат

Обтиузекондисигнисуперстадат

Обтиузекондисигнисустетадат

Обтиузекондисигнисустатадат

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотадат

Обтиузекондисигносуститадат

Обтиузекондисигносубстадат

Обтиузекондисигносуперстадат

Обтиузекондисигносустетадат

Обтиузекондисигносустатадат

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотадат

Обтиесткондисигнасуститадат

Обтиесткондисигнасубстадат

Обтиесткондисигнасуперстадат

Обтиесткондисигнасустетадат

Обтиесткондисигнасустатадат

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотадат

Обтиесткондисигнесуститадат

Обтиесткондисигнесубстадат

Обтиесткондисигнесуперстадат

Обтиесткондисигнесустетадат

Обтиесткондисигнесустатадат

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотадат

Обтиесткондиинсигсуститадат

Обтиесткондиинсигсубстадат

Обтиесткондиинсигсуперстадат

Обти
есткондиинсигсустетадат

Обтиесткондиинсигсустатадат

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотадат

Обтиесткондитранссуститадат

Обтиесткондитранссубстадат

Обтиесткондитранссуперстадат

Обтиесткондитранссустетадат

Обтиесткондитранссустатадат

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотадат

Обтиесткондисигнисуститадат

Обтиесткондисигнисубстадат

Обтиесткондисигнисуперстадат

Обтиесткондисигнисустетадат

Обтиесткондисигнисустатадат

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотадат

Обтиесткондисигносуститадат

Обтиесткондисигносубстадат

Обтиесткондисигносуперстадат

Обтиесткондисигносустетадат

Обтиесткондисигносустатадат

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотаид

Обти-

Обти-

Обти-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Обтиест-

кондисустататит

Обтиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотадат

Обтиконтесигнасуститадат

Обтиконтесигнасубстадат

Обтиконтесигнасуперстадат

Обтиконтесигнасустетадат

Обтиконтесигнасустатадат

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотадат

Обтиконтесигнесуститадат

Обтиконтесигнесубстадат

Обтиконтесигнесуперстадат

Обтиконтесигнесустетадат

Обтиконтесигнесустатадат

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотадат

Обтиконтеинсигсуститадат

Обтиконтеинсигсубстадат

Обтиконтеинсигсуперстадат

Обтиконтеинсигсустетадат

Обтиконтеинсигсустатадат

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотадат

Обтиконтетранссуститадат

Обтиконтетранссубстадат

Обтиконтетранссуперстадат

Обтиконтетранссустетадат

Обтиконтетранссустатадат

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотадат

Обтиконтесигнисуститадат

Обтиконтесигнисубстадат

Обтиконтесигнисуперстадат

Обтиконтесигнисустетадат

Обтиконтесигнисустатадат

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотадат

Обтиконтесигносуститадат

Обтиконтесигносубстадат

Обтиконтесигносуперстадат

Обтиконтесигносустетадат

Обтиконтесигносустатадат

Обтиконтетант

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесустататит

Обтиконтесубстат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесустататант

Обтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотадат

Обтиконтасигнасуститадат

Обтиконтасигнасубстадат

Обтиконтасигнасуперстадат

Обтиконтасигнасустетадат

Обтиконтасигнасустатадат

Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотадат

Обтиконтасигнесуститадат

Обтиконтасигнесубстадат

Обтиконтасигнесуперстадат

Обтиконтасигнесустетадат

Обтиконтасигнесустатадат

Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотадат

Обтиконтаинсигсуститадат

Обтиконтаинсигсубстадат

Обтиконтаинсигсуперстадат

Обтиконтаинсигсустетадат

Обтиконтаинсигсустатадат

Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотадат

Обтиконтатранссуститадат

Обтиконтатранссубстадат

Обтиконтатранссуперстадат

Обтиконтатранссустетадат

Обтиконтатранссустатадат

Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотадат

Обтиконтасигнисуститадат

Обтиконтасигнисубстадат

Обтиконтасигнисуперстадат

Обтиконтасигнисустетадат

Обтиконтасигнисустатадат

Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотадат

Обтиконтасигносуститадат

Обтиконтасигносубстадат

Обтиконтасигносуперстадат

Обтиконтасигносустетадат

Обтиконтасигносустатадат

Обтиконтетат

Обтиконтасустотаид

Обтиконтасустататит

Обтиконтасубстат

Обтиконтасуперстат

Обтиконтасустататант

Обтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOMK-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic operative derelevant typical economic exostatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни оперативни
дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и означавано с индекс DT-HEIMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки
съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексостатиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HIхипертипотеид, т.е. оперативен икономически стати-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотаид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустататит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстат и икономическия суперстат.
4. Икономически субстат (съкр. – субс) (същото като икономическа съставност).
5. Икономически суперстат (съкр. – суперс) (същото като икономически
запас).
6. Икономически сустататант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстат и икономически суперстат.
7. Икономически сустататат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстат и икономическия суперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сигнотеид (съкр. – сигно) (същото като икономическа
значимост) – общо понятие за значенията на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически сигнитит (съкр. – сигни) (същото като уницентална икономическа значимост) – единство на икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
4. Икономически транссигнитит (съкр. – транс) (същото като трансцентална икономическа значимост).
5. Икономически инсигнитит (съкр. – инсиг) (същото като инцентална
икономическа значимост).
6. Икономически сигнитант (съкр. – сигне) (същото като центална икономическа значимост) – общо понятие за икономически транссигнитит и икономически инсигнитит.
7. Икономически сигнитат (съкр. – сигна) – двойка, състояща се от икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически контотеид (съкр. – конто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически контетит (съкр. – конти) (същото като икономическа
удовлетвореност) – единство на икономическия контедент и икономическия
контединт.
4. Икономически контедент (съкр. – конде) (същото като икономическа
изгодност и като икономическо състояние).
5. Икономически контединт (съкр. – конди) (същото като икономическа
задоволеност и като икономически актив).
6. Икономически узеконтединт (съкр. – узеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема задоволеност и като
ползваем икономически актив).
7. Икономически естконтединт (съкр. – естконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна задоволеност и като
сметен икономически актив).
8. Икономически контетант (съкр. – конте) (същото като икономическа
пригодност) – общо понятие за икономически контедент и икономически контединт.

184

1335

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически контетат (съкр. – конта) – двойка, състояща се от икономическия контедент и икономическия контединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1
до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти
(с индекс DT-HEIMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти (с индекс DTHEIMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HEIMK-AC/B-1
DT-HEIMK-AC/B-2
DT-HEIMK-AC/B-3
DT-HEIMK-AC/B-4
DT-HEIMK-AC/B-5
DT-HEIMK-AC/B-6
B

DT-HEIMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасустотадат

Контасуститадат

Контасубстадат

Контасуперстадат

Контасустетадат

Контасустатадат

Контетант

Контесустотадат

Контесуститадат

Контесубстадат

Контесуперстадат

Контесустетадат

Контесустатадат

Естконтединт

Есткондисустотадат

Есткондисуститадат

Есткондисубстадат

Есткон-

Есткондисустетадат

Есткондисустатадат

Узеконтединт

Узекондисустотадат

Узекондисуститадат

Узекондисубстадат

Узекондисуперстадат

Узекондисустетадат

Узекондисустатадат

Контединт

Кондисустотадат

Кондисуститадат

Кондисубстадат

Кондисуперстадат

Кондисустетадат

Кондисустатадат

Контедент

Кондесустотадат

Кондесуститадат

Кондесубстадат

Кондесуперстадат

Кондесустетадат

Кондесустатадат

Контетит

Контисустотадат

Контисуститадат

Контисубстадат

Контисуперстадат

Контисустетадат

Контисустатадат

Контотеид

Контосустотадат

Контосуститадат

Контосубстадат

Контосуперстадат

Контосустетадат

Контосустатадат

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

дисуперстадат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметен
икономически
актив

{Сметен икономически
актив,
икономическа
съставност}

{Сметен икономически
актив,
икономически
запас}

Ползваем
икономически
актив

{Ползваем
икономически
актив,
икономическа
съставност}

{Ползваем
икономически
актив,
икономически
запас}

Икономически
актив

{Икономически актив,
икономическа
съставност}

{Икономически актив,
икономически
запас}

Икономическо
състояние

{Икономическо състояние,
икономическа
съставност}

{Икономическо състояние,
икономически
запас}

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIMK-AC/B-1); (опцията стати се
подразбира)
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнотеид

Контасигносустотадат

Контасигносуститадат

Контасигносубстадат

Контасигносуперстадат

Контасигносустетадат

Контасигносустатадат

Контесигнотеид

Контесигносустотадат

Контесигносуститадат

Контесигносубстадат

Контесигносуперстадат

Контесигносустетадат

Контесигносустатадат

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотадат

Есткондисигносуститадат

Есткондисигносубстадат

Есткондисигносуперстадат

Есткондисигносустетадат

Есткондисигносустатадат

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотадат

Узекондисигносуститадат

Узекондисигносубстадат

Узекондисигносуперстадат

Узекондисигносустетадат

Узекондисигносустатадат

Кондисигнотеид

Кондисигносустотадат

Кондисигносуститадат

Кондисигносубстадат

Кондисигносуперстадат

Кондисигносустетадат

Кондисигносустатадат

Кондесигнотеид

Кондесигносустотадат

Кондесигносуститадат

Кондесигносубстадат

Кондесигносуперстадат

Кондесигносустетадат

Кондесигносустатадат

Контисигнотеид

Контисигносустотадат

Контисигносуститадат

Контисигносубстадат

Контисигносуперстадат

Контисигносустетадат

Контисигносустатадат

Контосигнотеид

Контосигносустотадат

Контосигносуститадат

Контосигносубстадат

Контосигносуперстадат

Контосигносустетадат

Контосигносустатадат

Сигнотеид

Сигносустотаид

Сигносустататит

Сигносубстат

Сигносуперстат

Сигносустататант

Сигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитит

Контасигнисустотадат

Контасигнисуститадат

Контасигнисубстадат

Контасигнисуперстааит

Контасигнисустетадат

Контасигнисустатадат

Контесигнитит

Контесигнисустотадат

Контесигнисуститадат

Контесигнисубстадат

Контесигнисуперстадат

Контесигнисустетадат

Контесигнисустатадат

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотадат

Есткондисигнисуститадат

Есткондисигнисубстадат

Есткондисигнисуперстадат

Есткондисигнисустетадат

Есткондисигнисустатадат

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотадат

Узекондисигнисуститадат

Узекондисигнисубстадат

Узекондисигнисуперстадат

Узекондисигнисустетадат

Узекондисигнисустатадат

Кондисигнитит

Кондисигнисустотадат

Кондисигнисуститадат

Кондисигнисубстадат

Кондисигнисуперстадат

Кондисигнисустетадат

Кондисигнисустатадат

Кондесигнитит

Кондесигнисустотадат

Кондесигнисуститадат

Кондесигнисубстадат

Кондесигнисуперстадат

Кондесигнисустетадат

Кондесигнисустатадат

Контисигнитит

Контисигнисустотадат

Контисигнисуститадат

Контисигнисубстадат

Контисигнисуперстадат

Контисигнисустетадат

Контисигнисустатадат

Контосигнитит

Контосигнисустотадат

Контосигнисуститадат

Контосигнисубстадат

Контосигнисуперстадат

Контосигнисустетадат

Контосигнисустатадат

Сигнитит

Сигнисустотаид

Сигнисустататит

Сигнисубстат

Сигнисуперстат

Сигнисустататант

Сигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контатранссигнитит

Контатранссустотадат

Контатранссуститадат

Контатранссубстадат

Контатранссуперстадат

Контатранссустетадат

Контатранссустатадат

Контетранссигни
тит

Контетранссустотадат

Контетранссуститадат

Контетранссубстадат

Контетранссуперстадат

Контетранссустетадат

Контетранссустатадат

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотадат

Есткондитранссуститадат

Есткондитранссубстадат

Есткондитранссуперстадат

Есткондитранссустетадат

Есткондитранссустатадат

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотадат

Узекондитранссуститадат

Узекондитранссубстадат

Узекондитранссуперстадат

Узекондитранссустетадат

Узекондитранссустатадат

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотадат

Кондитранссуститадат

Кондитранссубстадат

Кондитранссуперстадат

Кондитранссустетадат

Кондитранссустатадат

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотадат

Кондетранссуститадат

Кондетранссубстадат

Кондетранссуперстадат

Кондетранссустетадат

Кондетранссустатадат

Контитранссигнитит

Контитранссустотадат

Контитранссуститадат

Контитранссубстадат

Контитранссуперстадат

Контитранссустетадат

Контитранссустатадат

Контотранссигнитит

Контотранссустотадат

Контотранссуститадат

Контотранссубстадат

Контотранссуперстадат

Контотранссустетадат

Контотранссустатадат

Транссустотаид

Транссустататит

Транссубстат

Транссуперстат

Транссустататант

Транссустататат

Транссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контаинсигнитит

Контаинсигсустотадат

Контаинсигсуститадат

Контаинсигсубстадат

Контаинсигсуперстадат

Контаинсигсустетадат

Контаинсигсустатадат

Контеинсигнитит
тит

Контеинсигсустотадат

Контеинсигсуститадат

Контеинсигсубстадат

Контеинсигсуперстадат

Контеинсигсустетадат

Контеинсигсустатадат

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотадат

Есткондиинсигсуститадат

Есткондиинсигсубстадат

Есткондиинсигсуперстадат

Есткондиинсигсустетадат

Есткондиинсигсустатадат

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотадат

Узекондиинсигсуститадат

Узекондиинсигсубстадат

Узекондиинсигсуперстадат

Узекондиинсигсустетадат

Узекондиинсигсустатадат

Кондиинсигн
итит

Кондиинсигсустотадат

Кондиинсигсуститадат

Кондиинсигсубстадат

Кондиинсигсуперстадат

Кондиинсигсустетадат

Кондиинсигсустатадат

Кондеинсигн
итит

Кондеинсигсустотадат

Кондеинсигсуститадат

Кондеинсигсубстадат

Кондеинсигсуперстадат

Кондеинсигсустетадат

Кондеинсигсустатадат

Контиинсигн
итит

Контиинсигсустотадат

Контиинсигсуститадат

Контиинсигсубстадат

Контиинсигсуперстадат

Контиинсигсустетадат

Контиинсигсустатадат

Контоинсигн
итит

Контоинсигсустотадат

Контоинсигсуститадат

Контоинсигсубстадат

Контоинсигсуперстадат

Контоинсигсустетадат

Контоинсигсустатадат

Инсигсустотаид

Инсигсустататит

Инсигсубстат

Инсигсуперстат

Инсигсустататант

Инсигсустататат

Инсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитант

Контасигнесустотадат

Контасигнесуститадат

Контасигнесубстадат

Контасигнесуперстадат

Контасигнесустетадат

Контасигнесустатадат

Контесигнитант

Контесигнесустотадат

Контесигнесуститадат

Контесигнесубстадат

Контесигнесуперстадат

Контесигнесустетадат

Контесигнесустатадат

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотадат

Есткондисигнесуститадат

Есткондисигнесубстадат

Есткондисигнесуперстадат

Есткондисигнесустетадат

Есткондисигнесустатадат

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотадат

Узекондисигнесуститадат

Узекондисигнесубстадат

Узекондисигнесуперстадат

Узекондисигнесустетадат

Узекондисигнесустатадат

Кондисигнитант

Кондисигнесустотадат

Кондисигнесуститадат

Кондисигнесубстадат

Кондисигнесуперстадат

Кондисигнесустетадат

Кондисигнесустатадат

Кондесигнитант

Кондесигнесустотадат

Кондесигнесуститадат

Кондесигнесубстадат

Кондесигнесуперстадат

Кондесигнесустетадат

Кондесигнесустатадат

Контисигнитант

Контисигнесустотадат

Контисигнесуститадат

Контисигнесубстадат

Контисигнесуперстадат

Контисигнесустетадат

Контисигнесустатадат

Контосигнитант

Контосигнесустотадат

Контосигнесуститадат

Контосигнесубстадат

Контосигнесуперстадат

Контосигнесустетадат

Контосигнесустатадат

Сигнитант

Сигнесустотаид

Сигнесустататит

Сигнесубстат

Сигнесуперстат

Сигнесустататант

Сигнесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотадат

Контасигнасуститадат

Контасигнасубстадат

Контасигнасуперстадат

Контасигнасустетадат

Контасигнасустатадат

Контесигнитат

Контесигнасустотадат

Контесигнасуститадат

Контесигнасубстадат

Контесигнасуперстадат

Контесигнасустетадат

Контесигнасустатадат

Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотадат

Есткондисигнасуститадат

Есткондисигнасубстадат

Есткондисигнасуперстадат

Есткондисигнасустетадат

Есткондисигнасустатадат

Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотадат

Узекондисигнасуститадат

Узекондисигнасубстадат

Узекондисигнасуперстадат

Узекондисигнасустетадат

Узекондисигнасустатадат

Кондисигнитат

Кондисигнасустотадат

Кондисигнасуститадат

Кондисигнасубстадат

Кондисигнасуперстадат

Кондисигнасустетадат

Кондисигнасустатадат

Кондесигнитат

Кондесигнасустотадат

Кондесигнасуститадат

Кондесигнасубстадат

Кондесигнасуперстадат

Кондесигнасустетадат

Кондесигнасустатадат

Контисигнитат

Контисигнасустотадат

Контисигнасуститадат

Контисигнасубстадат

Контисигнасуперстадат

Контисигнасустетадат

Контисигнасустатадат

Контосигнитат

Контосигнасустотадат

Контосигнасуститадат

Контосигнасубстадат

Контосигнасуперстадат

Контосигнасустетадат

Контосигнасустатадат

Сигнитат

Сигнасустотаид

Сигнасустататит

Сигнасубстат

Сигнасуперстат

Сигнасустататант

Сигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HEIMK-BC/A-1
DT-HEIMK-BC/A-2
DT-HEIMK-BC/A-3
DT-HEIMK-BC/A-4
DT-HEIMK-BC/A-5

A

DT-HEIMK-BC/A-6
DT-HEIMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасигнотадат

Контасигнитадат

Контатранстадат

Контаинсигтадат

Контасигнетадат

Контасигнатадат

Контетант

Контесигнотадат

Контесигнитадат

Контетранстадат

Контеинсигтадат

Контесигнетадат

Контесигнатадат

Естконтединт

Есткондисигнотадат

Есткондисигнитадат

Есткондитранстадат

Есткондиин-

Есткондисигнетадат

Есткондисигнатадат

Узеконтединт

Узекондисигнотадат

Узекондисигнитадат

Узекондитранстадат

Узекондиинсигтадат

Узекондисигнетадат

Узекондисигнатадат

Контединт

Кондисигнотадат

Кондисигнитадат

Кондитранстадат

Кондиинсигтадат

Кондисигнетадат

Кондисигнатадат

Контедент

Кондесигнотадат

Кондесигнитадат

Кондетранстадат

Кондеинсигтадат

Кондесигнетадат

Кондесигнатадат

Контетит

Контисигнотадат

Контисигнитадат

Контитранстадат

Контиинсигтадат

Контисигнетадат

Контисигнатадат

Контотеид

Контосигнотадат

Контосигнитадат

Контотранстадат

Контоинсигтадат

Контосигнетадат

Контосигнатадат

HI-Хипертипотеид

Сигнотеид

Сигнитит

Транссигнитит

Инсигнитит

Сигнитант

Сигнитат

сигтадат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметен
икономически
актив

{Сметен икономически
актив, трансцентална икономическа значимост}

{Сметен икономически
актив, инцентална икономическа значимост}

Ползваем
икономически
актив

{Ползваем
икономически
актив, трансцентална икономическа значимост}

{Ползваем
икономически
актив, инцентална икономическа значимост}

Икономически
актив

{Икономически актив,
трансцентална
икономическа
значимост}

{Икономически актив, инцентална икономическа значимост}

Икономическо състояние

{Икономическо състояние,
трансцентална
икономическа
значимост}

{Икономическо състояние,
инцентална
икономическа
значимост}

Градивен
HI-хипертипотеид

Трансцентална икономическа значимост

Инцентална
икономическа
значимост

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIMK-BC/A-1); (опцията стати
се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустотаид

Контасигносустотадат

Контасигнисустотадат

Контатранссустотадат

Контаинсигсустотадат

Контасигнесустотадат

Контасигнасустотадат

Контесустотаид

Контесигносустотадат

Контесигнисустотадат

Контетранссустотадат

Контеинсигсустотадат

Контесигнесустотадат

Контесигнасустотадат

Есткондисустотаид

Есткондисигносустотадат

Есткондисигнисустотадат

Есткондитранссустотадат

Есткондиинсигсустотадат

Есткондисигнесустотадат

Есткондисигнасустотадат

Узекондисустотаид

Узекондисигносустотадат

Узекондисигнисустотадат

Узекондитранссустотадат

Узекондиинсигсустотадат

Узекондисигнесустотадат

Узекондисигнасустотадат

Кондисустотаид

Кондисигносустотадат

Кондисигнисустотадат

Кондитранссустотадат

Кондиинсигсустотадат

Кондисигнесустотадат

Кондисигнасустотадат

Кондесустотаид

Кондесигносустотадат

Кондесигнисустотадат

Кондетранссустотадат

Кондеинсигсустотадат

Кондесигнесустотадат

Кондесигнасустотадат

Контисустотаид

Контисигносустотадат

Контисигнисустотадат

Контитранссустотадат

Контиинсигсустотадат

Контисигнесустотадат

Контисигнасустотадат

Контосустотаид

Контосигносустотадат

Контосигнисустотадат

Контотранссустотадат

Контоинсигсустотадат

Контосигнесустотадат

Контосигнасустотадат

Сустотаид

Сигносустотаид

Сигнисустотаид

Транссустотаид

Инсигсустотаид

Сигнесустотаид

Сигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататит

Контасигносуститадат

Контасигнисуститадат

Контатранссуститадат

Контаинсигсуститадат

Контасигнесуститадат

Контасигнасуститадат

Контесустататит

Контесигносуститадат

Контесигнисуститадат

Контетранссуститадат

Контеинсигсуститадат

Контесигнесуститадат

Контесигнасуститадат

Есткондисустататит

Есткондисигносуститадат

Есткондисигнисуститадат

Есткондитранссуститадат

Есткондиинсигсуститадат

Есткондисигнесуститадат

Есткондисигнасуститадат

Узекондисустататит

Узекондисигносуститадат

Узекондисигнисуститадат

Узекондитранссуститадат

Узекондиинсигсуститадат

Узекондисигнесуститадат

Узекондисигнасуститадат

Кондисустататит

Кондисигносуститадат

Кондисигнисуститадат

Кондитранссуститадат

Кондиинсигсуститадат

Кондисигнесуститадат

Кондисигнасуститадат

Кондесустататит

Кондесигносуститадат

Кондесигнисуститадат

Кондетранссуститадат

Кондеинсигсуститадат

Кондесигнесуститадат

Кондесигнасуститадат

Контисустататит

Контисигносуститадат

Контисигнисуститадат

Контитранссуститадат

Контиинсигсуститадат

Контисигнесуститадат

Контисигнасуститадат

Контосустататит

Контосигносуститадат

Контосигнисуститадат

Контотранссуститадат

Контоинсигсуститадат

Контосигнесуститадат

Контосигнасуститадат

Сустататит

Сигносустататит

Сигнисустататит

Транссустататит

Инсигсустататит

Сигнесустататит

Сигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасубстат

Контасигносубстадат

Контасигнисубстадат

Контатранссубстадат

Контаинсигсубстадат

Контасигнесубстадат

Контасигнасубстадат

Контесубстат

Контесигносубстадат

Контесигнисубстадат

Контетранссубстадат

Контеинсигсубстадат

Контесигнесубстадат

Контесигнасубстадат

Есткондисубстат

Есткондисигносубстадат

Есткондисигнисубстадат

Есткондитранссубстадат

Есткондиинсигсубстадат

Есткондисигнесубстадат

Есткондисигнасубстадат

Узекондисубстат

Узекондисигносубстадат

Узекондисигнисубстадат

Узекондитранссубстадат

Узекондиинсигсубстадат

Узекондисигнесубстадат

Узекондисигнасубстадат

Кондисубстат

Кондисигносубстадат

Кондисигнисубстадат

Кондитранссубстадат

Кондиинсигсубстадат

Кондисигнесубстадат

Кондисигнасубстадат

Кондесубстат

Кондесигносубстадат

Кондесигнисубстадат

Кондетранссубстадат

Кондеинсигсубстадат

Кондесигнесубстадат

Кондесигнасубстадат

Контисубстат

Контисигносубстадат

Контисигнисубстадат

Контитранссубстадат

Контиинсигсубстадат

Контисигнесубстадат

Контисигнасубстадат

Контосубстат

Контосигносубстадат

Контосигнисубстадат

Контотранссубстадат

Контоинсигсубстадат

Контосигнесубстадат

Контосигнасубстадат

Субстат

Сигносубстат

Сигнисубстат

Транссубстат

Инсигсубстат

Сигнесубстат

Сигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасуперстат

Контасигносуперстадат

Контасигнисуперстадат

Контатранссуперстадат

Контаинсигсуперстадат

Контасигнесуперстадат

Контасигнасуперстадат

Контесуперстат

Контесигносуперстадат

Контесигнисуперстадат

Контетранссуперстадат

Контеинсигсуперстадат

Контесигнесуперстадат

Контесигнасуперстадат

Есткондисуперсат

Есткондисигносуперстадат

Есткондисигнисуперстадат

Есткондитранссуперстадат

Есткондиинсигсуперстадат

Есткондисигнесуперстадат

Есткондисигнасуперстадат

Узекондисуперстат

Узекондисигносуперстадат

Узекондисигнисуперстадат

Узекондитранссуперстадат

Узекондиинсигсуперстадат

Узекондисигнесуперстадат

Узекондисигнасуперстадат

Кондисуперстат

Кондисигносуперстадат

Кондисигнисуперстадат

Кондитранссуперстадат

Кондиинсигсуперстадат

Кондисигнесуперстадат

Кондисигнасуперстадат

Кондесуперстат

Кондесигносуперстадат

Кондесигнисуперстадат

Кондетранссуперстадат

Кондеинсигсуперстадат

Кондесигнесуперстадат

Кондесигнасуперстадат

Контисуперстат

Контисигносуперстадат

Контисигнисуперстадат

Контитранссуперстадат

Контиинсигсуперстадат

Контисигнесуперстадат

Контисигнасуперстадат

Контосуперстат

Контосигносуперстадат

Контосигнисуперстадат

Контотранссуперстадат

Контоинсигсуперстадат

Контосигнесуперстадат

Контосигнасуперстадат

Суперстат

Сигносуперстат

Сигнисуперстат

Транссуперстат

Инсигсуперстат

Сигнесуперстат

Сигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататант

Контасигносустетадат

Контасигнисустетадат

Контатранссустетадат

Контаинсигсустетадат

Контасигнесустетадат

Контасигнасустетадат

Контесустататант

Контесигносустетадат

Контесигнисустетадат

Контетранссустетадат

Контеинсигсустетадат

Контесигнесустетадат

Контесигнасустетадат

Есткондисустататант

Есткондисигносустетадат

Есткондисигнисустетадат

Есткондитранссустетадат

Есткондиинсигсустетадат

Есткондисигнесустетадат

Есткондисигнасустетадат

Узекондисустататант

Узекондисигносустетадат

Узекондисигнисустетадат

Узекондитранссустетадат

Узекондиинсигсустетадат

Узекондисигнесустетадат

Узекондисигнасустетадат

Кондисустататант

Кондисигносустетадат

Кондисигнисустетадат

Кондитранссустетадат

Кондиинсигсустетадат

Кондисигнесустетадат

Кондисигнасустетадат

Кондесустататант

Кондесигносустетадат

Кондесигнисустетадат

Кондетранссустетадат

Кондеинсигсустетадат

Кондесигнесустетадат

Кондесигнасустетадат

Контисустататант

Контисигносустетадат

Контисигнисустетадат

Контитранссустетадат

Контиинсигсустетадат

Контисигнесустетадат

Контисигнасустетадат

Контосустататант

Контосигносустетадат

Контосигнисустетадат

Контотранссустетадат

Контоинсигсустетадат

Контосигнесустетадат

Контосигнасустетадат

Сустататант

Сигносустататант

Сигнисустататант

Транссустататант

Инсигсустататант

Сигнесустататант

Сигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

202

1353

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататат

Контасигносустатадат

Контасигнисустатадат

Контатранссустатадат

Контаинсигсустатадат

Контасигнесустатадат

Контасигнасустатадат

Контесустататат

Контесигносустатадат

Контесигнисустатадат

Контетранссустатадат

Контеинсигсустатадат

Контесигнесустатадат

Контесигнасустатадат

Есткондисустататат

Есткондисигносустатадат

Есткондисигнисустатадат

Есткондитранссустатадат

Есткондиинсигсустатадат

Есткондисигнесустатадат

Есткондисигнасустатадат

Узекондисустататат

Узекондисигносустатадат

Узекондисигнисустатадат

Узекондитранссустатадат

Узекондиинсигсустатадат

Узекондисигнесустатадат

Узекондисигнасустатадат

Кондисустататат

Кондисигносустатадат

Кондисигнисустатадат

Кондитранссустатадат

Кондиинсигсустатадат

Кондисигнесустатадат

Кондисигнасустатадат

Кондесустататат

Кондесигносустатадат

Кондесигнисустатадат

Кондетранссустатадат

Кондеинсигсустатадат

Кондесигнесустатадат

Кондесигнасустатадат

Контисустататат

Контисигносустатадат

Контисигнисустатадат

Контитранссустатадат

Контиинсигсустатадат

Контисигнесустатадат

Контисигнасустатадат

Контосустататат

Контосигносустатадат

Контосигнисустатадат

Контотранссустатадат

Контоинсигсустатадат

Контосигнесустатадат

Контосигнасустатадат

Сустататат

Сигносустататат

Сигнисустататат

Транссустататат

Инсигсустататат

Сигнесустататат

Сигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HEIMK-AB/C-9
DT-HEIMK-AB/C-8
DT-HEIMK-AB/C-7
DT-HEIMK-AB/C-6
DT-HEIMK-AB/C-5
DT-HEIMK-AB/C-4
DT-HEIMK-AB/C-3
DT-HEIMK-AB/C-2
A
DT-HEIMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични
икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сигнитат

Сигнасустотадат

Сигнасуститадат

Сигнасубстадат

Сигнасуперстадат

Сигнасустетадат

Сигнасустатадат

Сигнитант

Сигнесустотадат

Сигнесуститадат

Сигнесубстадат

Сигнесуперстадат

Сигнесустетадат

Сигнесустатадат

Инсигнитит

Инсигсустотадат

Инсигсуститадат

Инсигсубстадат

Инсигсуперстадат

Инсигсустетадат

Инсигсустатадат

Транссигнитит

Транссустотадат

Транссуститадат

Транссубстадат

Транссуперстадат

Транссустетадат

Транссустатадат

Сигнитит

Сигнисустотадат

Сигнисуститадат

Сигнисубстадат

Сигнисуперстадат

Сигнисустетадат

Сигнисустатадат

Сигнотеид

Сигносустотадат

Сигносуститадат

Сигносубстадат

Сигносуперстадат

Сигносустетадат

Сигносустатадат

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инцентална икономическа
значимост

{Инцентална
икономическа
значимост,
икономическа
съставност}

{Инцентална
икономическа
значимост,
икономически
запас}

Трансцентална икономическа
значимост

{Трансцентална икономическа значимост,
икономическа
съставност}

{Трансцентална икономическа значимост,
икономически
запас}

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIMK-AB/C-1); (опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контосигнитат

Контосигнасустотадат

Контосигнасуститадат

Контосигнасубстадат

Контосигнасуперстадат

Контосигнасустетадат

Контосигнасустатадат

Контосигнитант

Контосигнесустотадат

Контосигнесуститадат

Контосигнесубстадат

Контосигнесуперстадат

Контосигнесустетадат

Контосигнесустатадат

Контоинсигнитит

Контоинсигсустотадат

Контоинсигсуститадат

Контоинсигсубстадат

Контоинсигсуперстадат

Контоинсигсустетадат

Контоинсигсустатадат

Контотранссигнитит

Контотранссустотадат

Контотранссуститадат

Контотранссубстадат

Контотранссуперстадат

Контотранссустетадат

Контотранссустатадат

Контосигнитит

Контосигнисустотадат

Контосигнисуститадат

Контосигнисубстадат

Контосигнисуперстадат

Контосигнисустетадат

Контосигнисустатадат

Контосигнотеид

Контосигносустотадат

Контосигносуститадат

Контосигносубстадат

Контосигносуперстадаа

Контосигносустетадат

Контосигносустатадат

Контотеид

Контосустотаид

Контосустататит

Контосубстат

Контосуперстат

Контосустататант

Контосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контисигнитат

Контисигнасустотадат

Контисигнасуститадат

Контисигнасубстадат

Контисигнасуперстадат

Контисигнасустетадат

Контисигнасустатадат

Контисигнитант

Контисигнесустотадат

Контисигнесуститадат

Контисигнесубстадат

Контисигнесуперстадат

Контисигнесустетадат

Контисигнесустатадат

Контиинсигнитит

Контиинсигсустотадат

Контиинсигсуститадат

Контиинсигсубстадат

Контиинсигсуперстадат

Контиинсигсустетадат

Контиинсигсустатадат

Контитранссигнитит

Контитранссустотадат

Контитранссуститадат

Контитранссубстадат

Контитранссуперстадат

Контитранссустетадат

Контитранссустатадат

Контисигнитит

Контисигнисустотадат

Контисигнисуститадат

Контисигнисубстадат

Контисигнисуперстадат

Контисигнисустетадат

Контисигнисустатадат

Контисигнотеид

Контисигносустотадат

Контисигносуститадат

Контисигносубстадат

Контисигносуперстадат

Контисигносустетадат

Контисигносустатадат

Контетит

Контисустотаид

Контисустататит

Контисубстат

Контис
уперстат

Контисустататант

Контисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондесигнитат

Кондесигнасустотадат

Кондесигнасуститадат

Кондесигнасубстадат

Кондесигнасуперстадат

Кондесигнасустетадат

Кондесигнасустатадат

Кондесигнитант

Кондесигнесустотадат

Кондесигнесуститадат

Кондесигнесубстадат

Кондесигнесуперстадат

Кондесигнесустетадат

Кондесигнесустатадат

Кондеинсигнитит

Кондеинсигсустотадат

Кондеинсигсуститадат

Кондеинсигсубстадат

Кондеинсигсуперстадат

Кондеинсигсустетадат

Кондеинсигсустатадат

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотадат

Кондетранссуститадат

Кондетранссубстадат

Кондетранссуперстадат

Кондетранссустетадат

Кондетранссустатадат

Кондесигнитит

Кондесигнисустотадат

Кондесигнисуститадат

Кондесигнисубстадат

Кондесигнисуперстадат

Кондесигнисустетадат

Кондесигнисустатадат

Кондесигнотеид

Кондесигносустотадат

Кондесигносуститадат

Кондесигносубстадат

Кондесигносуперстадат

Кондесигносустетадат

Кондесигносустатадат

Контедент

Кондесустотаид

Кондесустататит

Кондесу
бстат

Кондесуперстат

Кондесустататант

Кондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондисигнитат

Кондисигнасустотадат

Кондисигнасуститадат

Кондисигнасубстадат

Кондисигнасуперстадат

Кондисигнасустетадат

Кондисигнасустатадат

Кондисигнитант

Кондисигнесустотадат

Кондисигнесуститадат

Кондисигнесубстадат

Кондисигнесуперстадат

Кондисигнесустетадат

Кондисигнесустатадат

Кондиинсигнитит

Кондиинсигсустотадат

Кондиинсигсуститадат

Кондиинсигсубстадат

Кондиинсигсуперстадат

Кондиинсигсустетадат

Кондиинсигсустатадат

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотадат

Кондитранссуститадат

Кондитранссубстадат

Кондитранссуперстадат

Кондитранссустетадат

Кондитранссустатадат

Кондисигнитит

Кондисигнисустотадат

Кондисигнисуститадат

Кондисигнисубстадат

Кондисигнисуперстадат

Кондисигнисустетадат

Кондисигнисустатадат

Кондисигнотеид

Кондисигносустотадат

Кондисигносуститадат

Кондисигносубстадат

Кондисигносуперстадат

Кондисигносустетадат

Кондисигносустатадат

Контединт

Кондисустотаид

Кондисустататит

Кондисубстат

Кондис
уперстат

Кондисустататант

Кондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотадат

Узекондисигнасуститадат

Узекондисигнасубстадат

Узекондисигнасуперстадат

Узекондисигнасустетадат

Узекондисигнасустатадат

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотадат

Узекондисигнесуститадат

Узекондисигнесубстадат

Узекондисигнесуперстадат

Узекондисигнесустетадат

Узекондисигнесустатадат

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотадат

Узекондиинсигсуститадат

Узекондиинсигсубстадат

Узекондиинсигсуперстадат

Узекондиинсигсустетадат

Узекондиинсигсустатадат

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотадат

Узекондитранссуститадат

Узекондитранссубстадат

Узекондитранссуперстадат

Узекондитранссустетадат

Узекондитранссустатадат

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотадат

Узекондисигнисуститадат

Узекондисигнисубстадат

Узекондисигнисуперстадат

Узекондисигнисустетадат

Узекондисигнисустатадат

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотадат

Узекондисигносуститадат

Узекондисигносубстадат

Узекондисигносуперстадат

Узекондисигносустетадат

Узекондисигносустатадат

Узеконтединт

Узекондисустотаид

Узекондисустататит

Узекондисубстат

Узекондисуперстат

Узекондисустататант

Узекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотадат

Есткондисигнасуститадат

Есткондисигнасубстадат

Есткондисигнасуперстадат

Есткондисигнасустетадат

Есткондисигнасустатадат

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотадат

Есткондисигнесуститадат

Есткондисигнесубстадат

Есткондисигнесуперстадат

Есткондисигнесустетадат

Есткондисигнесустатадат

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотадат

Есткондиинсигсуститадат

Есткондиинсигсубстадат

Есткондиинсигсуперстадат

Есткондиинсигсустетадат

Есткондиинсигсустатадат

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотадат

Есткондитранссуститадат

Есткондитранссубстадат

Есткондитранссуперстадат

Есткондитранссустетадат

Есткондитранссустатадат

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотадат

Есткондисигнисуститадат

Есткондисигнисубстадат

Есткондисигнисуперстадат

Есткондисигнисустетадат

Есткондисигнисустатадат

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотадат

Есткондисигносуститадат

Есткондисигносубстадат

Есткондисигносуперстадат

Есткондисигносустетадат

Есткондисигносустатадат

Естконтединт

Есткондисустотаид

Есткондисустататит

Есткондисубстат

Есткондисуперстат

Есткондисустататант

Есткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контесигнитат

Контесигнасустотадат

Контесигнасуститадат

Контесигнасубстадат

Контесигнасуперстадат

Контесигнасустетадат

Контесигнасустатадат

Контесигнитант

Контесигнесустотадат

Контесигнесуститадат

Контесигнесубстадат

Контесигнесуперстадат

Контесигнесустетадат

Контесигнесустатадат

Контеинсигнитит

Контеинсигсустотадат

Контеинсигсуститадат

Контеинсигсубстадат

Контеинсигсуперстадат

Контеинсигсустетадат

Контеинсигсустатадат

Контетранссигнитит

Контетранссустотадат

Контетранссуститадат

Контетранссубстадат

Контетранссуперстадат

Контетранссустетадат

Контетранссустатадат

Контесигнитит

Контесигнисустотадат

Контесигнисуститадат

Контесигнисубстадат

Контесигнисуперстадат

Контесигнисустетадат

Контесигнисустатадат

Контесигнотеид

Контесигносустотадат

Контесигносуститадат

Контесигносубстадат

Контесигносуперстадат

Контесигносустетадат

Контесигносустатадат

Контетант

Контесустотаид

Контесустататит

Контесубстат

Контесуперстат

Контесустататант

Контесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотадат

Контасигнасуститадат

Контасигнасубстадат

Контасигнасуперстадат

Контасигнасустетадат

Контасигнасустатадат

Контасигнитант

Контасигнесустотадат

Контасигнесуститадат

Контасигнесубстадат

Контасигнесуперстадат

Контасигнесустетадат

Контасигнесустатадат

Контаинсигнитит

Контаинсигсустотадат

Контаинсигсуститадат

Контаинсигсубстадат

Контаинсигсуперстадат

Контаинсигсустетадат

Контаинсигсустатадат

Контатранссигнитит

Контатранссустотадат

Контатранссуститадат

Контатранссубстадат

Контатранссуперстадат

Контатранссустетадат

Контатранссустатадат

Контасигнитит

Контасигнисустотадат

Контасигнисуститадат

Контасигнисубстадат

Контасигнисуперстадат

Контасигнисустетадат

Контасигнисустатадат

Контасигнотеид

Контасигносустотадат

Контасигносуститадат

Контасигносубстадат

Контасигносуперстадат

Контасигносустетадат

Контасигносустатадат

Контетат

Контасустотаид

Контасустататит

Контасубстат

Контасуперстат

Контасустататант

Контасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIMK-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (combined tri-dimensional space of the
ducopletitic operative derelevant typical economic exosubtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа дукоплетностни оперативни
дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и означавано с индекс DT-HESMK. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За дукоплетностните оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са комбинирани икономически ингредиенти (с индекс M)
(представляват комбинация от изходни типични ингредиенти от две или три
различни измерения, т.е. от два или три различни класификационни критерия,
например контединт (оперативен актив) и транссигнитит (трансзначимост),
контединт, транссигнитит и субстат).
Трето, те са дукоплетностни икономически ингредиенти (с индекс MK),
което означава, че всеки един от тях е съвкупност от два или три изходни икономически ингредиенти от две или три различни измерения (от два или три
класификационни критерия).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексосубтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HSхипертипотеид, т.е. оперативен икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотаид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустататит (съкр. – субтисусти) – единство на
икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
4. Икономически субтисубстат (съкр. – субтисубс) (същото като икономическа субтисъставност).
5. Икономически субтисуперстат (съкр. – субтисуперс) (същото като икономически субтизапас).
6. Икономически субтисустататант (съкр. – субтисусте) – общо понятие
за икономически субтисубстат и икономически субтисуперстат.
7. Икономически субтисустататат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисигнотеид (съкр. – субтисигно) (същото като икономическа реализираност) – общо понятие за субективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически субтисигнитит (съкр. – субтисигни) (същото като уницентална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит) –
единство на икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
4. Икономически субтитранссигнитит (съкр. – субтитранс) (същото като
трансцентална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност).
5. Икономически субтиинсигнитит (съкр. – субтиинсиг) (същото като инцентална икономическа субтизначимост и като икономическа феност).
6. Икономически субтисигнитант (съкр. – субтисигне) (същото като центална икономическа субтизначимост и като икономически диспотант) – общо
понятие за икономически субтитранссигнитит и икономически субтиинсигнитит.
7. Икономически субтисигнитат (съкр. – субтисигна) (същото като икономически диспотат) – двойка, състояща се от икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиконтотеид (съкр. – субтиконто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиконтетит (съкр. – субтиконти) (същото като икономическа субтиудовлетвореност) – единство на икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
4. Икономически субтиконтедент (съкр. – субтиконде) (същото като икономическа субтиизгодност и като икономическо субтисъстояние).
5. Икономически субтиконтединт (съкр. – субтиконди) (същото като икономическа субтизадоволеност и като икономически субтиактив).
6. Икономически субтиузеконтединт (съкр. – субтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема субтизадоволеност, като ползваем икономически субтиактив и като икономическа полезност).
7. Икономически субтиестконтединт (съкр. – субтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна субти218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задоволеност, като сметен икономически субтиактив и като икономическа
стойност).
8. Икономически субтиконтетант (съкр. – субтиконте) (същото като икономическа субтипригодност) – общо понятие за икономически субтиконтедент
и икономически субтиконтединт.
9. Икономически субтиконтетат (съкр. – субтиконта) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
За удобство комбинираното тримерно пространство на дукоплетностните
оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7
за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESMK-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1
до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти
(с индекс DT-HESMK-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти (с индекс DTHESMK-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

DT-HESMK-AC/B-1
DT-HESMK-AC/B-2
DT-HESMK-AC/B-3
DT-HESMK-AC/B-4
DT-HESMK-AC/B-5
DT-HESMK-AC/B-6
B

DT-HESMK-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасустотадат

Субтиконтасуститадат

Субтиконтасубстадат

Субтиконтасуперстадат

Субтиконтасустетадат

Субтиконтасустатадат

Субтиконтетант

Субтиконтесустотадат

Субтиконтесуститадат

Субтиконтесубстадат

Субтиконтесуперстадат

Субтиконтесустетадат

Субтиконтесустатадат

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотадат

Субтиесткондисуститадат

Субтиесткондисубстадат

Субтиесткондисуперстадат

Субтиесткондисустетадат

Субтиесткондисустатадат

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотадат

Субтиузекондисуститадат

Субтиузекондисубстадат

Субтиузекондисуперстадат

Субтиузекондисустетадат

Субтиузекондисустатадат

Субтиконтединт

Субтикондисустотадат

Субтикондисуститадат

Субтикондисубстадат

Субтикондисуперстадат

Субтикондисустетадат

Субтикондисустатадат

Субтиконтедент

Субтикондесустотадат

Субтикондесуститадат

Субтикондесубстадат

Субтикондесуперстадат

Субтикондесустетадат

Субтикондесустатадат

Субтиконтетит

Субтиконтисустотадат

Субтиконтисуститадат

Субтиконтисубстадат

Субтиконтисуперстадат

Субтиконтисустетадат

Субтиконтисустатадат

Субтиконтотеид

Субтиконтосустотадат

Субтиконтосуститадат

Субтиконтосубстадат

Субтиконтосуперстадат

Субтиконтосустетадат

Субтиконтосустатадат

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икономическа
стойност

{Икономическа стойност,
икономическа
субтисъставност}

{Икономическа стойност,
икономически
субтизапас}

Икономическа
полезност

{Икономическа полезност,
икономическа
субтисъставност}

{Икономическа полезност,
икономически
субтизапас}

Икономически
субтиактив

{Икономически субтиактив,
икономическа
субтисъставност}

{Икономически субтиактив,
икономически
субтизапас}

Икономическо субтисъстояние

{Икономическо субтисъстояние, икономическа субтисъставност}

{Икономическо субтисъстояние, икономически субтизапас}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESMK-AC/B-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотадат

Субтиконтасигносуститадат

Субтиконтасигносубстадат

Субтиконтасигносуперстадат

Субтиконтасигносустетадат

Субтиконтасигносустатадат

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотадат

Субтиконтесигносуститадат

Субтиконтесигносубстадат

Субтиконтесигносуперстадат

Субтиконтесигносустетадат

Субтиконтесигносустатадат

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотадат

Субтиесткондисигносуститадат

Субтиесткондисигносубстадат

Субтиесткондисигносуперстадат

Субтиесткондисигносустетадат

Субтиесткондисигносустатадат

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотадат

Субтиузекондисигносуститадат

Субтиузекондисигносубстадат

Субтиузекондисигносуперстадат

Субтиузекондисигносустетадат

Субтиузекондисигносустатадат

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотадат

Субтикондисигносуститадат

Субтикондисигносубстадат

Субтикондисигносуперстадат

Субтикондисигносустетадат

Субтикондисигносустатадат

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотадат

Субтикондесигносуститадат

Субтикондесигносубстадат

Субтикондесигносуперстадат

Субтикондесигносустетадат

Субтикондесигносустатадат

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотадат

Субтиконтисигносуститадат

Субтиконтисигносубстадат

Субтиконтисигносуперстадат

Субтиконтисигносустетадат

Субтиконтисигносустатадат

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотадат

Субтиконтосигносуститадат

Субтиконтосигносубстадат

Субтиконтосигносуперстадат

Субтиконтосигносустетадат

Субтиконтосигносустатадат

Субтисигнотеид

Субтисигносустотаид

Субтисигносустататит

Субтисигносубстат

Субтисигносуперстат

Субтисигносустататант

Субтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотадат

Субтиконтасигнисуститадат

Субтиконтасигнисубстадат

Субтиконтасигнисуперстадат

Субтиконтасигнисустетадат

Субтиконтасигнисустатадат

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотадат

Субтиконтесигнисуститадат

Субтиконтесигнисубстадат

Субтиконтесигнисуперстадат

Субтиконтесигнисустетадат

Субтиконтесигнисустатадат

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотадат

Субтиесткондисигнисуститадат

Субтиесткондисигнисубстадат

Субтиесткондисигнисуперстадат

Субтиесткондисигнисустетадат

Субтиесткондисигнисустатадат

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотадат

Субтиузекондисигнисуститадат

Субтиузекондисигнисубстадат

Субтиузекондисигнисуперстадат

Субтиузекондисигнисустетадат

Субтиузекондисигнисустатадат

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотадат

Субтикондисигнисуститадат

Субтикондисигнисубстадат

Субтикондисигнисуперстадат

Субтикондисигнисустетадат

Субтикондисигнисустатадат

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотадат

Субтикондесигнисуститадат

Субтикондесигнисубстадат

Субтикондесигнисуперстадат

Субтикондесигнисустетадат

Субтикондесигнисустатадат

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотадат

Субтиконтисигнисуститадат

Субтиконтисигнисубстадат

Субтиконтисигнисуперстадат

Субтиконтисигнисустетадат

Субтиконтисигнисустатадат

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотадат

Субтиконтосигнисуститадат

Субтиконтосигнисубстадат

Субтиконтосигнисуперстадат

Субтиконтосигнисустетадат

Субтиконтосигнисустатадат

Субтисигнитит

Субтисигнисустотаид

Субтисигнисустататит

Субтисигнисубстат

Субтисигнисуперстат

Субтисигнисустататант

Субтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотадат

Субтиконтатранссуститадат

Субтиконтатранссубстадат

Субтиконтатранссуперстадат

Субтиконтатранссустетадат

Субтиконтатранссустатадат

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотадат

Субтиконтетранссуститадат

Субтиконтетранссубстадат

Субтиконтетранссуперстадат

Субтиконтетранссустетадат

Субтиконтетранссустатадат

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотадат

Субтиесткондитранссуститадат

Субтиесткондитранссубстадат

Субтиесткондитранссуперстадат

Субтиесткондитранссустетадат

Субтиесткондитранссустатадат

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотадат

Субтиузекондитранссуститадат

Субтиузекондитранссубстадат

Субтиузекондитранссуперстадат

Субтиузекондитранссустетадат

Субтиузекондитранссустатадат

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотадат

Субтикондитранссуститадат

Субтикондитранссубстадат

Субтикондитранссуперстадат

Субтикондитранссустетадат

Субтикондитранссустатадат

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотадат

Субтикондетранссуститадат

Субтикондетранссубстадат

Субтикондетранссуперстадат

Субтикондетранссустетадат

Субтикондетранссустатадат

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотадат

Субтиконтитранссуститадат

Субтиконтитранссубстадат

Субтиконтитранссуперстадат

Субтиконтитранссустетадат

Субтиконтитранссустатадат

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотадат

Субтиконтотранссуститадат

Субтиконтотранссубстадат

Субтиконтотранссуперстадат

Субтиконтотранссустетадат

Субтиконтотранссустатадит

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотаид

Субтитранссустататит

Субтитранссубстат

Субтитранссуперстат

Субтитранссустататант

Субтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотадат

Субтиконтаинсигсуститадат

Субтиконтаинсигсубстадат

Субтиконтаинсигсуперстадат

Субтиконтаинсигсустетадат

Субтиконтаинсигсустатадат

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотадат

Субтиконтеинсигсуститадат

Субтиконтеинсигсубстадат

Субтиконтеинсигсуперстадат

Субтиконтеинсигсустетадат

Субтиконтеинсигсустатадат

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотадат

Субтиесткондиинсигсуститадат

Субтиесткондиинсигсубстадат

Субтиесткондиинсигсуперстадат

Субтиесткондиинсигсустетадат

Субтиесткондиинсигсустатадат

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотадат

Субтиузекондиинсигсуститадат

Субтиузекондиинсигсубстадат

Субтиузекондиинсигсуперстадат

Субтиузекондиинсигсустетадат

Субтиузекондиинсигсустатадат

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотадат

Субтикондиинсигсуститадат

Субтикондиинсигсубстадат

Субтикондиинсигсуперстадат

Субтикондиинсигсустетадат

Субтикондиинсигсустатадат

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотадат

Субтикондеинсигсуститадат

Субтикондеинсигсубстадат

Субтикондеинсигсуперстадат

Субтикондеинсигсустетадат

Субтикондеинсигсустатадат

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотадат

Субтиконтиинсигсуститадат

Субтиконтиинсигсубстадат

Субтиконтиинсигсуперстадат

Субтиконтиинсигсустетадат

Субтиконтиинсигсустатадат

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотадат

Субтиконтоинсигсуститадат

Субтиконтоинсигсубстадат

Субтиконтоинсигсуперстадат

Субтиконтоинсигсустетадат

Субтиконтоинсигсустатадат

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотаид

Субтиинсигсустататит

Субтиинсигсубстат

Субтиинсигсуперстат

Субтиинсигсустататант

Субтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1377

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотадат

Субтиконтасигнесуститадат

Субтиконтасигнесубстадат

Субтиконтасигнесуперстадат

Субтиконтасигнесустетадат

Субтиконтасигнесустатадат

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотадат

Субтиконтесигнесуститадат

Субтиконтесигнесубстадат

Субтиконтесигнесуперстадат

Субтиконтесигнесустетадат

Субтиконтесигнесустатадат

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотадат

Субтиесткондисигнесуститадат

Субтиесткондисигнесубстадат

Субтиесткондисигнесуперстадат

Субтиесткондисигнесустетадат

Субтиесткондисигнесустатадат

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотадат

Субтиузекондисигнесуститадат

Субтиузекондисигнесубстадат

Субтиузекондисигнесуперстадат

Субтиузекондисигнесустетадат

Субтиузекондисигнесустатадат

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотадат

Субтикондисигнесуститадат

Субтикондисигнесубстадат

Субтикондисигнесуперстадат

Субтикондисигнесустетадат

Субтикондисигнесустатадат

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотадат

Субтикондесигнесуститадат

Субтикондесигнесубстадат

Субтикондесигнесуперстадат

Субтикондесигнесустетадат

Субтикондесигнесустатадат

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотадат

Субтиконтисигнесуститадат

Субтиконтисигнесубстадат

Субтиконтисигнесуперстадат

Субтиконтисигнесустетадат

Субтиконтисигнесустатадат

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотадат

Субтиконтосигнесуститадат

Субтиконтосигнесубстадат

Субтиконтосигнесуперстадат

Субтиконтосигнесустетадат

Субтиконтосигнесустатадат

Субтисиг-

Субтисигнесустотаид

Субтисигнесустататит

Субтисигнесубстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнесустататант

Субтисигнесустататат

нитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1378

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотадат

Субтиконтасигнасуститадат

Субтиконтасигнасубстадат

Субтиконтасигнасуперстадат

Субтиконтасигнасустетадат

Субтиконтасигнасустатадат

Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотадат

Субтиконтесигнасуститадат

Субтиконтесигнасубстадат

Субтиконтесигнасуперстадат

Субтиконтесигнасустетадат

Субтиконтесигнасустатадат

Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотадат

Субтиесткондисигнасуститадат

Субтиесткондисигнасубстадат

Субтиесткондисигнасуперстадат

Субтиесткондисигнасустетадат

Субтиесткондисигнасустатадат

Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотадат

Субтиузекондисигнасуститадат

Субтиузекондисигнасубстадат

Субтиузекондисигнасуперстадат

Субтиузекондисигнасустетадат

Субтиузекондисигнасустатадат

Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотадат

Субтикондисигнасуститадат

Субтикондисигнасубстадат

Субтикондисигнасуперстадат

Субтикондисигнасустетадат

Субтикондисигнасустатадат

Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотадат

Субтикондесигнасуститадат

Субтикондесигнасубстадат

Субтикондесигнасуперстадат

Субтикондесигнасустетадат

Субтикондесигнасустатадат

Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотадат

Субтиконтисигнасуститадат

Субтиконтисигнасубстадат

Субтиконтисигнасуперстадат

Субтиконтисигнасустетадат

Субтиконтисигнасустатадат

Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотадат

Субтиконтосигнасуститадат

Субтиконтосигнасубстадат

Субтиконтосигнасуперстадат

Субтиконтосигнасустетадат

Субтиконтосигнасустатадат

Субтисиг-

Субтисигнасустотаид

Субтисигнасустататит

Субтисигнасубстат

Субтисигнасуперстат

Субтисигнасустататант

Субтисигнасустататат

нитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1379

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

B

DT-HESMK-BC/A-1
DT-HESMK-BC/A-2
DT-HESMK-BC/A-3
DT-HESMK-BC/A-4
DT-HESMK-BC/A-5

A

DT-HESMK-BC/A-6
DT-HESMK-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни дукоплетностни
оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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1380

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасигнотадат

Субтиконтасигнитадат

Субтиконтатранстадат

Субтиконтаинсигтадат

Субтиконтасигнетадат

Субтиконтасигнатадат

Субтиконтетант

Субтиконтесигнотадат

Субтиконтесигнитадат

Субтиконтетранстадат

Субтиконтеинсигтадат

Субтиконтесигнетадат

Субтиконтесигнатадат

Субтиестконтединт

Субтиесткондисигнотадат

Субтиесткондисигнитадат

Субтиесткондитранстадат

Субтиесткондиинсигтадат

Субтиесткондисигнетадат

Субтиесткондисигнатадат

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисигнотадат

Субтиузекондисигнитадат

Субтиузекондитранстадат

Субтиузекондиинсигтадат

Субтиузекондисигнетадат

Субтиузекондисигнатадат

Субтиконтединт

Субтикондисигнотадат

Субтикондисигнитадат

Субтикондитранстадат

Субтикондиинсигтадат

Субтикондисигнетадат

Субтикондисигнатадат

Субтиконтедент

Субтикондесигнотадат

Субтикондесигнитадат

Субтикондетранстадат

Субтикондеинсигтадат

Субтикондесигнетадат

Субтикондесигнатадат

Субтиконтетит

Субтиконтисигнотадат

Субтиконтисигнитадат

Субтиконтитранстадат

Субтиконтиинсигтадат

Субтиконтисигнетадат

Субтиконтисигнатадат

Субтиконтотеид

Субтиконтосигнотадат

Субтиконтосигнитадат

Субтиконтотранстадат

Субтиконтоинсигтадат

Субтиконтосигнетадат

Субтиконтосигнатадат

HSХипертипотеид

Субтисигнотаид

Субтисигнитит

Субтитранссигнитит

Субтиинсигнитит

Субтисигнитант

Субтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1381

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икономическа
стойност

{Икономическа стойност,
икономическа
ценност}

{Икономическа стойност,
икономическа
феност}

Икономическа
полезност

{Икономическа полезност,
икономическа
ценност}

{Икономическа полезност,
икономическа
феност}

Икономически
субтиактив

{Икономически субтиактив,
икономическа
ценност}

{Икономически субтиактив,
икономическа
феност}

Икономическо субтисъстояние

{Икономическо субтисъстояние, икономическа ценност}

{Икономическо субтисъстояние, икономическа феност}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
ценност

Икономическа
феност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESMK-BC/A-1)
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1382

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустотаид

Субтиконтасигносустотадат

Субтиконтасигнисустотадат

Субтиконтатранссустотадат

Субтиконтаинсигсустотадат

Субтиконтасигнесустотадат

Субтиконтасигнасустотадат

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесигносустотадат

Субтиконтесигнисустотадат

Субтиконтетранссустотадат

Субтиконтеинсигсустотадат

Субтиконтесигнесустотадат

Субтиконтесигнасустотадат

Субтиесткондисустотаид

Субтиесткондисигносустотадит

Субтиесткондисигнисустотадит

Субтиесткондитранссустотадит

Субтиесткондиинсигсустотадит

Субтиесткондисигнесустотадит

Субтиесткондисигнасустотадит

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисигносустотадат

Субтиузекондисигнисустотадат

Субтиузекондитранссустотадат

Субтиузекондиинсигсустотадат

Субтиузекондисигнесустотадат

Субтиузекондисигнасустотадат

Субтикондисустотаид

Субтикондисигносустотадат

Субтикондисигнисустотадат

Субтикондитранссустотадат

Субтикондиинсигсустотадат

Субтикондисигнесустотадат

Субтикондисигнасустотадат

Субтикондесустотаид

Субтикондесигносустотадат

Субтикондесигнисустотадат

Субтикондетранссустотадат

Субтикондеинсигсустотадат

Субтикондесигнесустотадат

Субтикондесигнасустотадат

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисигносустотадат

Субтиконтисигнисустотадат

Субтиконтитранссустотадат

Субтиконтиинсигсустотадат

Субтиконтисигнесустотадат

Субтиконтисигнасустотадат

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосигносустотадат

Субтиконтосигнисустотадат

Субтиконтотранссустотадат

Субтиконтоинсигсустотадат

Субтиконтосигнесустотадат

Субтиконтосигнасустотадат

Субтисустотаид

Субтисигносустотаид

Субтисигнисустотаид

Субтитранссустотаид

Субтиинсигсустотаид

Субтисигнесустотаид

Субтисигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1383

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататит

Субтиконтасигносуститадат

Субтиконтасигнисуститадат

Субтиконтатранссуститадат

Субтиконтаинсигсуститадат

Субтиконтасигнесуститадат

Субтиконтасигнасуститадат

Субтиконтесустататит

Субтиконтесигносуститадат

Субтиконтесигнисуститадат

Субтиконтетранссуститадат

Субтиконтеинсигсуститадат

Субтиконтесигнесуститадат

Субтиконтесигнасуститадат

Субтиесткондисустататит

Субтиесткондисигносуститадат

Субтиесткондисигнисуститадат

Субтиесткондитранссуститадат

Субтиесткондиинсигсуститадат

Субтиесткондисигнесуститадат

Субтиесткондисигнасуститадат

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисигносуститадат

Субтиузекондисигнисуститадат

Субтиузекондитранссуститадат

Субтиузекондиинсигсуститадат

Субтиузекондисигнесуститадат

Субтиузекондисигнасуститадат

Субтикондисустататит

Субтикондисигносуститадат

Субтикондисигнисуститадат

Субтикондитранссуститадат

Субтикондиинсигсуститадат

Субтикондисигнесуститадат

Субтикондисигнасуститадат

Субтикондесустататит

Субтикондесигносуститадат

Субтикондесигнисуститадат

Субтикондетранссуститадат

Субтикондеинсигсуститадат

Субтикондесигнесуститадат

Субтикондесигнасуститадат

Субтиконтисустататит

Субтиконтисигносуститадат

Субтиконтисигнисуститадат

Субтиконтитранссуститадат

Субтиконтиинсигсуститадат

Субтиконтисигнесуститадат

Субтиконтисигнасуститадат

Субтиконтосустататит

Субтиконтосигносуститадат

Субтиконтосигнисуститадат

Субтиконтотранссуститадат

Субтиконтоинсигсуститадат

Субтиконтосигнесуститадат

Субтиконтосигнасуститадат

Субтисустататит

Субтисигносустататит

Субтисигнисустататит

Субтитранссустататит

Субтиинсигсустататит

Субтисигнесустататит

Субтисигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1384

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасубстат

Субтиконтасигносубстадат

Субтиконтасигнисубстадат

Субтиконтатранссубстадат

Субтиконтаинсигсубстадат

Субтиконтасигнесубстадат

Субтиконтасигнасубстадат

Субтиконтесубстат

Субтиконтесигносубстадат

Субтиконтесигнисубстадат

Субтиконтетранссубстадат

Субтиконтеинсигсубстадат

Субтиконтесигнесубстадат

Субтиконтесигнасубстадат

Субтиесткондисубстат

Субтиесткондисигносубстадат

Субтиесткондисигнисубстадат

Субтиесткондитранссубстадат

Субтиесткондиинсигсубстадат

Субтиесткондисигнесубстадат

Субтиесткондисигнасубстадат

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисигносубстадат

Субтиузекондисигнисубстадат

Субтиузекондитранссубстадат

Субтиузекондиинсигсубстадат

Субтиузекондисигнесубстадат

Субтиузекондисигнасубстадат

Субтикондисубстат

Субтикондисигносубстадат

Субтикондисигнисубстадат

Субтикондитранссубстадат

Субтикондиинсигсубстадат

Субтикондисигнесубстадат

Субтикондисигнасубстадат

Субтикондесубстат

Субтикондесигносубстадат

Субтикондесигнисубстадат

Субтикондетранссубстадат

Субтикондеинсигсубстадат

Субтикондесигнесубстадат

Субтикондесигнасубстадат

Субтиконтисубстат

Субтиконтисигносубстадат

Субтиконтисигнисубстадат

Субтиконтитранссубстадат

Субтиконтиинсигсубстадат

Субтиконтисигнесубстадат

Субтиконтисигнасубстадат

Субтиконтосубстат

Субтиконтосигносубстадат

Субтиконтосигнисубстадат

Субтиконтотранссубстадат

Субтиконтоинсигсубстадат

Субтиконтосигнесубстадат

Субтиконтосигнасубстадат

Субтисубстат

Субтисигносубстат

Субтисигнисубстат

Субтитранссубстат

Субтиинсигсубстат

Субтисигнесубстат

Субтисигнасубстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни
дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасуперстат

Субтиконтасигносуперстадат

Субтиконтасигнисуперстадат

Субтиконтатранссуперстадат

Субтиконтаинсигсуперстадат

Субтиконтасигнесуперстадат

Субтиконтасигнасуперстадат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесигносуперстадат

Субтиконтесигнисуперстадат

Субтиконтетранссуперстадат

Субтиконтеинсигсуперстадат

Субтиконтесигнесуперстадат

Субтиконтесигнасуперстадат

Субтиесткондисуперстат

Субтиесткондисигносуперстадат

Субтиесткондисигнисуперстадат

Субтиесткондитранссуперстадат

Субтиесткондиинсигсуперстадат

Субтиесткондисигнесуперстадат

Субтиесткондисигнасуперстадат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисигносуперстадат

Субтиузекондисигнисуперстадат

Субтиузекондитранссуперстадат

Субтиузекондиинсигсуперстадат

Субтиузекондисигнесуперстадат

Субтиузекондисигнасуперсадат

Субтикондисуперстат

Субтикондисигносуперстадат

Субтикондисигнисуперстадат

Субтикондитранссуперстадат

Субтикондиинсигсуперстадат

Субтикондисигнесуперстадат

Субтикондисигнасуперстадат

Субтикондесуперстат

Субтикондесигносуперстадат

Субтикондесигнисуперстадат

Субтикондетранссуперстадат

Субтикондеинсигсуперстадат

Субтикондесигнесуперстадат

Субтикондесигнасуперстадат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисигносуперстадат

Субтиконтисигнисуперстадат

Субтиконтитранссуперстадат

Субтиконтиинсигсуперстадат

Субтиконтисигнесуперстадат

Субтиконтисигнасуперстадат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосигносуперстадат

Субтиконтосигнисуперстадат

Субтиконтотранссуперстадат

Субтиконтоинсигсуперстадат

Субтиконтосигнесуперстадат

Субтиконтосигнасуперстадат

Субтисуперстат

Субтисигносуперстат

Субтисигнисуперстат

Субтитранссуперстат

Субтиинсигсуперстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататант

Субтиконтасигносустетадат

Субтиконтасигнисустетадат

Субтиконтатранссустетадат

Субтиконтаинсигсустетадат

Субтиконтасигнесустетадат

Субтиконтасигнасустетадат

Субтиконтесустататант

Субтиконтесигносустетадат

Субтиконтесигнисустетадат

Субтиконтетранссустетадат

Субтиконтеинсигсустетадат

Субтиконтесигнесустетадат

Субтиконтесигнасустетадат

Субтиесткондисустататант

Субтиесткондисигносустетадат

Субтиесткондисигнисустетадат

Субтиесткондитранссустетадат

Субтиесткондиинсигсустетадат

Субтиесткондисигнесустетадат

Субтиесткондисигнасустетадат

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисигносустетадат

Субтиузекондисигнисустетадат

Субтиузекондитранссустетадат

Субтиузекондиинсигсустетадат

Субтиузекондисигнесустетадат

Субтиузекондисигнасустетадат

Субтикондисустататант

Субтикондисигносустетадат

Субтикондисигнисустетадат

Субтикондитранссустетадат

Субтикондиинсигсустетадат

Субтикондисигнесустетадат

Субтикондисигнасустетадат

Субтикондесустататант

Субтикондесигносустетадат

Субтикондесигнисустетадат

Субтикондетранссустетадат

Субтикондеинсигсустетадат

Субтикондесигнесустетадат

Субтикондесигнасустетадат

Субтиконтисустататант

Субтиконтисигносустетадат

Субтиконтисигнисустетадат

Субтиконтитранссустетадат

Субтиконтиинсигсустетадат

Субтиконтисигнесустетадат

Субтиконтисигнасустетадат

Субтиконтосустататант

Субтиконтосигносустетадат

Субтиконтосигнисустетадат

Субтиконтотранссустетадат

Субтиконтоинсигсустетадат

Субтиконтосигнесустетадат

Субтиконтосигнасустетадат

Субтисустататант

Субтисигносустататант

Субтисигнисустататант

Субтитранссустататант

Субтиинсигсустататант

Субтисигнесустататант

Субтисигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататат

Субтиконтасигносустатадат

Субтиконтасигнисустатадат

Субтиконтатранссустатадат

Субтиконтаинсигсустатадат

Субтиконтасигнесустатадат

Субтиконтасигнасустатадат

Субтиконтесустататат

Субтиконтесигносустатадат

Субтиконтесигнисустатадат

Субтиконтетранссустатадат

Субтиконтеинсигсустатадат

Субтиконтесигнесустатадат

Субтиконтесигнасустатадат

Субтиесткондисустататат

Субтиесткондисигносустатадит

Субтиесткондисигнисустатадит

Субтиесткондитранссустатадит

Субтиесткондиинсигсустатадит

Субтиесткондисигнесустатадит

Субтиесткондисигнасустатадит

Субтиузекондисустататат

Субтиузекондисигносустатадат

Субтиузекондисигнисустатадат

Субтиузекондитранссустатадат

Субтиузекондиинсигсустатадат

Субтиузекондисигнесустатадат

Субтиузекондисигнасустатадат

Субтикондисустататат

Субтикондисигносустатадат

Субтикондисигнисустатадат

Субтикондитранссустатадат

Субтикондиинсигсустатадат

Субтикондисигнесустатадат

Субтикондисигнасустатадат

Субтикондесустататат

Субтикондесигносустатадат

Субтикондесигнисустатадат

Субтикондетранссустатадат

Субтикондеинсигсустатадат

Субтикондесигнесустатадат

Субтикондесигнасустатадат

Субтиконтисустататат

Субтиконтисигносустатадат

Субтиконтисигнисустатадат

Субтиконтитранссустатадат

Субтиконтиинсигсустатадат

Субтиконтисигнесустатадат

Субтиконтисигнасустатадат

Субтиконтосустататат

Субтиконтосигносустатадат

Субтиконтосигнисустатадат

Субтиконтотранссустатадат

Субтиконтоинсигсустатадат

Субтиконтосигнесустатадат

Субтиконтосигнасустатадат

Субтисустататат

Субтисигносустататат

Субтисигнисустататат

Субтитранссустататат

Субтиинсигсустататат

Субтисигнесустататат

Субтисигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

DT-HESMK-AB/C-9
DT-HESMK-AB/C-8
DT-HESMK-AB/C-7
DT-HESMK-AB/C-6
DT-HESMK-AB/C-5
DT-HESMK-AB/C-4
DT-HESMK-AB/C-3
DT-HESMK-AB/C-2
A
DT-HESMK-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични
икономически ексосубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнитат

Субтисигнасустотадат

Субтисигнасуститадат

Субтисигнасубстадат

Субтисигнасуперстадат

Субтисигнасустетадат

Субтисигнасустатадат

Субтисигнитант

Субтисигнесустотадат

Субтисигнесуститадат

Субтисигнесубстадат

Субтисигнесуперстадат

Субтисигнесустетадат

Субтисигнесустатадат

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотадат

Субтиинсигсуститадат

Субтиинсигсубстадат

Субтиинсигсуперстадат

Субтиинсигсустетадат

Субтиинсигсустатадат

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотадат

Субтитранссуститадат

Субтитранссубстадат

Субтитранссуперстадат

Субтитранссустетадат

Субтитранссустатадат

Субтисигнитит

Субтисигнисустотадат

Субтисигнисуститадат

Субтисигнисубстадат

Субтисигнисуперстадат

Субтисигнисустетадат

Субтисигнисустатадат

Субтисигнотеид

Субтисигносустотадат

Субтисигносуститадат

Субтисигносубстадат

Субтисигносуперстадат

Субтисигносустетадат

Субтисигносустатадат

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Икономическа феност

{Икономическа феност, икономическа
субтисъставност}

{Икономическа феност,
икономически
субтизапас}

Икономическа ценност

{Икономическа ценност,
икономическа
субтисъставност}

{Икономическа ценност,
икономически
субтизапас}

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESMK-AB/C-1);
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Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотадат

Субтиконтосигнасуститадат

Субтиконтосигнасубстадат

Субтиконтосигнасуперстадат

Субтиконтосигнасустетадат

Субтиконтосигнасустатадат

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотадат

Субтиконтосигнесуститадат

Субтиконтосигнесубстадат

Субтиконтосигнесуперстадат

Субтиконтосигнесустетадат

Субтиконтосигнесустатадат

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотадат

Субтиконтоинсигсуститадат

Субтиконтоинсигсубстадат

Субтиконтоинсигсуперстадат

Субтиконтоинсигсустетадат

Субтиконтоинсигсустатадат

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотадат

Субтиконтотранссуститадат

Субтиконтотранссубстадат

Субтиконтотранссуперстадат

Субтиконтотранссустетадат

Субтиконтотранссустатадат

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотадат

Субтиконтосигнисуститадат

Субтиконтосигнисубстадат

Субтиконтосигнисуперстадат

Субтиконтосигнисустетадат

Субтиконтосигнисустатадат

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотадат

Субтиконтосигносуститадат

Субтиконтосигносубстадат

Субтиконтосигносуперстадат

Субтиконтосигносустетадат

Субтиконтосигносустатадат

Субти
контотеид

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосустататит

Субтиконтосубстат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосустататант

Субтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотадат

Субтиконтисигнасуститадат

Субтиконтисигнасубстадат

Субтиконтисигнасуперстадат

Субтиконтисигнасустетадат

Субтиконтисигнасустатадат

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотадат

Субтиконтисигнесуститадат

Субтиконтисигнесубстадат

Субтиконтисигнесуперстадат

Субтиконтисигнесустетадат

Субтиконтисигнесустатадат

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотадат

Субтиконтиинсигсуститадат

Субтиконтиинсигсубстадат

Субтиконтиинсигсуперстадат

Субтиконтиинсигсустетадат

Субтиконтиинсигсустатадат

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотадат

Субтиконтитранссуститадат

Субтиконтитранссубстадат

Субтиконтитранссуперстадат

Субтиконтитранссустетадат

Субтиконтитранссустатадат

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотадат

Субтиконтисигнисуститадат

Субтиконтисигнисубстадат

Субтиконтисигнисуперстадат

Субтиконтисигнисустетадат

Субтиконтисигнисустатадат

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотадат

Субтиконтисигносуститадат

Субтиконтисигносубстадат

Субтиконтисигносуперстадат

Субтиконтисигносустетадат

Субтиконтисигносустатадат

Субти
контетит

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисустататит

Субтиконтисубстат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисустататант

Субтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотадат

Субтикондесигнасуститадат

Субтикондесигнасубстадат

Субтикондесигнасуперстадат

Субтикондесигнасустетадат

Субтикондесигнасустатадат

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотадат

Субтикондесигнесуститадат

Субтикондесигнесубстадат

Субтикондесигнесуперстадат

Субтикондесигнесустетадат

Субтикондесигнесустатадат

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотадат

Субтикондеинсигсуститадат

Субтикондеинсигсубстадат

Субтикондеинсигсуперстадат

Субтикондеинсигсустетадат

Субтикондеинсигсустатадат

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотадат

Субтикондетранссуститадат

Субтикондетранссубстадат

Субтикондетранссуперстадат

Субтикондетранссустетадат

Субтикондетранссустатадат

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотадат

Субтикондесигнисуститадат

Субтикондесигнисубстадат

Субтикондесигнисуперстадат

Субтикондесигнисустетадат

Субтикондесигнисустатадат

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотадат

Субтикондесигносуститадат

Субтикондесигносубстадат

Субтикондесигносуперстадат

Субтикондесигносустетадат

Субтикондесигносустатадат

Субти
контедент

Субтикондесустотаид

Субтикондесустататит

Субтикондесубстат

Субтикондесуперстат

Субтикондесустататант

Субтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотадат

Субтикондисигнасуститадат

Субтикондисигнасубстадат

Субтикондисигнасуперстадат

Субтикондисигнасустетадат

Субтикондисигнасустатадат

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотадат

Субтикондисигнесуститадат

Субтикондисигнесубстадат

Субтикондисигнесуперстадат

Субтикондисигнесустетадат

Субтикондисигнесустатадат

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотадат

Субтикондиинсигсуститадат

Субтикондиинсигсубстадат

Субтикондиинсигсуперстадат

Субтикондиинсигсустетадат

Субтикондиинсигсустатадат

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотадат

Субтикондитранссуститадат

Субтикондитранссубстадат

Субтикондитранссуперстадат

Субтикондитранссустетадат

Субтикондитранссустатадат

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотадат

Субтикондисигнисуститадат

Субтикондисигнисубстадат

Субтикондисигнисуперстадат

Субтикондисигнисустетадат

Субтикондисигнисустатадат

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотадат

Субтикондисигносуститадат

Субтикондисигносубстадат

Субтикондисигносуперстадат

Субтикондисигносустетадат

Субтикондисигносустатадат

Субти
контединт

Субтикондисустотаид

Субтикондисустататит

Субтикондисубстат

Субтикондисуперстат

Субтикондисустататант

Субтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотадат

Субтиузекондисигнасуститадат

Субтиузекондисигнасубстадат

Субтиузекондисигнасуперстадат

Субтиузекондисигнасустетадат

Субтиузекондисигнасустатадат

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотадат

Субтиузекондисигнесуститадат

Субтиузекондисигнесубстадат

Субтиузекондисигнесуперстадат

Субтиузекондисигнесустетадат

Субтиузекондисигнесустатадат

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотадат

Субтиузекондиинсигсуститадат

Субтиузекондиинсигсубстадат

Субтиузекондиинсигсуперстадат

Субти
узекондиинсигсустетадат

Субтиузекондиинсигсустатадат

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотадат

Субтиузекондитранссуститадат

Субтиузекондитранссубстадат

Субтиузекондитранссуперстадат

Субтиузекондитранссустетадат

Субтиузекондитранссустатадат

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотадат

Субтиузекондисигнисуститадат

Субтиузекондисигнисубстадат

Субтиузекондисигнисуперстадат

Субтиузекондисигнисустетадат

Субтиузекондисигнисустатадат

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотадат

Субтиузекондисигносуститадат

Субтиузекондисигносубстадат

Субтиузекондисигносуперстадат

Субтиузекондисигносустетадат

Субтиузекондисигносустатадат

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотадат

Субтиесткондисигнасуститадат

Субтиесткондисигнасубстадат

Субтиесткондисигнасуперстадат

Субтиесткондисигнасустетадат

Субтиесткондисигнасустатадат

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотадат

Субтиесткондисигнесуститадат

Субтиесткондисигнесубстадат

Субтиесткондисигнесуперстадат

Субтиесткондисигнесустетадат

Субтиесткондисигнесустатадат

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотадат

Субтиесткондиинсигсуститадат

Субтиесткондиинсигсубстадат

Субтиесткондиинсигсуперстадат

Субти
есткондиинсигсустетадат

Субтиесткондиинсигсустатадат

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотадат

Субтиесткондитранссуститадат

Субтиесткондитранссубстадат

Субтиесткондитранссуперстадат

Субтиесткондитранссустетадат

Субтиесткондитранссустатадат

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотадат

Субтиесткондисигнисуститадат

Субтиесткондисигнисубстадат

Субтиесткондисигнисуперстадат

Субтиесткондисигнисустетадат

Субтиесткондисигнисустатадат

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотадат

Субтиесткондисигносуститадат

Субтиесткондисигносубстадат

Субтиесткондисигносуперстадат

Субтиесткондисигносустетадат

Субтиесткондисигносустатадат

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотаид

Субти-

Субти-

Субти-

ест-

ест-

ест-

кондисуперстат

кондисустататант

кондисустататат

Субтиест-

кондисустататит

Субтиест-

кондисубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

246

1397

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотадат

Субтиконтесигнасуститадат

Субтиконтесигнасубстадат

Субтиконтесигнасуперстадат

Субтиконтесигнасустетадат

Субтиконтесигнасустатадат

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотадат

Субтиконтесигнесуститадат

Субтиконтесигнесубстадат

Субтиконтесигнесуперстадат

Субтиконтесигнесустетадат

Субтиконтесигнесустатадат

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотадат

Субтиконтеинсигсуститадат

Субтиконтеинсигсубстадат

Субтиконтеинсигсуперстадат

Субтиконтеинсигсустетадат

Субтиконтеинсигсустатадат

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотадат

Субтиконтетранссуститадат

Субтиконтетранссубстадат

Субтиконтетранссуперстадат

Субтиконтетранссустетадат

Субтиконтетранссустатадат

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотадат

Субтиконтесигнисуститадат

Субтиконтесигнисубстадат

Субтиконтесигнисуперстадат

Субтиконтесигнисустетадат

Субтиконтесигнисустатадат

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотадат

Субтиконтесигносуститадат

Субтиконтесигносубстадат

Субтиконтесигносуперстадат

Субтиконтесигносустетадат

Субтиконтесигносустатадат

Субтиконтетант

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесустататит

Субтиконтесубстат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесустататант

Субтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …
до КОМБИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДУКОПЛЕТНОСТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотадат

Субтиконтасигнасуститадат

Субтиконтасигнасубстадат

Субтиконтасигнасуперстадат

Субтиконтасигнасустетадат

Субтиконтасигнасустатадат

Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотадат

Субтиконтасигнесуститадат

Субтиконтасигнесубстадат

Субтиконтасигнесуперстадат

Субтиконтасигнесустетадат

Субтиконтасигнесустатадат

Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотадат

Субтиконтаинсигсуститадат

Субтиконтаинсигсубстадат

Субтиконтаинсигсуперстадат

Субтиконтаинсигсустетадат

Субтиконтаинсигсустатадат

Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотадат

Субтиконтатранссуститадат

Субтиконтатранссубстадат

Субтиконтатранссуперстадат

Субтиконтатранссустетадат

Субтиконтатранссустатадат

Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотадат

Субтиконтасигнисуститадат

Субтиконтасигнисубстадат

Субтиконтасигнисуперстадат

Субтиконтасигнисустетадат

Субтиконтасигнисустатадат

Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотадат

Субтиконтасигносуститадат

Субтиконтасигносубстадат

Субтиконтасигносуперстадат

Субтиконтасигносустетадат

Субтиконтасигносустатадат

Субтиконтетат

Субтиконтасустотаид

Субтиконтасустататит

Субтиконтасубстат

Субтиконтасуперстат

Субтиконтасустататант

Субтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни дукоплетностни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESMK-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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